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 دم اه هي هو السا -

 ميحرلا نيحرلا هللا مسب

 1 * هسدقيمللا هاروتلا منخإ ىدتبن

 وهو لوالا رغسلا

 ما ايد هم

 يسر د« مالظلاو ير هنا دو سوك نإ هللا 59 .املا مجو
 ءاملا انو يفلح نيب نإ هللا هاك د فحتار هوز, راققلاو لبللا 1 الو ليل مالثلا تاقواو اراهن رونلا تناقوا هللا قد

 * كلذك ناكف هقوف نم يذلا ا هنود نم يذلا. املأ نيب لصفو دلجلا هللا عنصف # نيااملا نيب الصاف نوكيو
 دبر تتوب لا ءامسلا تست نم د يبس نال ءاش * ناث موي رابنلاو ليللا نم يضم املو ءامس دلجلا هللا
 نأ هللا ءاشو * ديج كلذ نا ا 8 0 2 هللا يعفو 0 تل اكف سبيلا رهظيو

 * كلذك ناكن ضرأآلا يلع "هن 0 سَ ءاأم رة رمل 0 0 ان 1 ضرالا ,الكت

 كلذ نا هللا معا ةقادصأل هنن ةسرس غ ام رمت ج جرش 00 ةنانصال بح اذ 0 ءالك ضرألا تجرخاو

 راهنلاو او ليللا نيب ٌرْرقل ”ءامسلا دلج يف ارت نوكت نإ وللا ءاشا ٠ ثلاث موي رابنلاو ليللا نم يضم املو + ديج
 ةصايريتلا هللا عنصو * كلذك ناكف ضرالا يلع يمت ٠ ءامسلا دلج يف اراونا نوكتو نينو امأياو اتاقواو تلي أ نين

 ءامسلا كلج يف هللا اهلسعجو * بُئاَوَكلاو ليللا يف ةءاضالل رغصالا ريدلاو راهنلا يف ةءاضالل ربحا رينلا نيميظعل
 يضم املو * ديج كلذ نا هللا ملع ا مالظلاو رونلا نيب زرفشلو ليلا يفو راهتلا يف ةءاضالو ** ضرالا يلع "

 م !ابق ضرالا يلع ريطي ريطو ديجي نفر و ع هلأ نم يعسي نأ 4 هللا ءاش * عبار موي راهنلاو ليللا نم
 اَنْ يذ رياط لكو اهفانصال ءاملا نم تمعش يتلا يالا يحل( سوفنلا ياسو ماظعلا نينانتلا هللا قلخف # .ءامسلا
 رابلا يف يذلا ءاملا ا اورفكاو اورمثا امك ”لاقو مهيف هللا فرابو * ديج كلذ نا هللا ملع امل هفانسال
 اهفانصال ةيح اسو-ةن ضرألا جرغ خرا هللا ناش ا هوعب رابخلاو ليللا نم يضم املو : ضرآلا يف رثكي ريطلاو

 ضرالا بميبد_لكو اهنانصإل مياهبلاو هفانصال ضرالا شحو هللا عنصف * كلذك ناكف ضرالا ٌُشحوو ابيب دو مياه 0
 تكلم نعي ردم اضاسج د الياخور انريوصتب انابنا عمصن هللا لاقو * ديج كلذ نا هللا ملع امل هسانجال'

 -17اهنرش ةروصب هتروصب مدآ هللا قلمي * ابيلع يدادلا ٍبيَدْلا رياك ضرالا عيمجو مياببلاو .امسلا ريطو ملا
 ./ يلع اولوتسأو ًاهوكلم دكلماو شرالا اومعف اورئثكاو اورمثا امبل لاقو هللا امهيف كرابو * امبقلخ يثناو اركذ هقلخ :اطلسم
 يلع بح يذ بشع لك مكتيطعا دق اه هللا لاقو * ضرالا يلع بادلا ناويهلل رياسو ءامسلا ريطو رجلا ىكمس
 املا ريد عيمجو * ضرالا شحو عيمجلو اءاجط مكل نوكي بح وذ رمث هين رهش لكو ضرالا عيمج هجو
 لاا ملع ا. : كلذك ناذف الكام هتلعد د عيمج نآلا ةيحا سمن هيف يذلا ضرألا يلع تكنو تيس

 » سداس موي راهنلاو ليللا نم يغ.ه الو ادج ذيج هعنص ام عيمج نأ
 , م ا :
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 يناثلا لصفلا
 نأ هين لو نم يذلا 0 موسيلا قفل لمكاأو ها - عيمجو ضرألاو 0 ا

 رار رج يصح أو 7 ءامسلاو ضرالا هللا عنص تنقو يف اتقلخ نا ضرألاو 58 يشاون ل ال: ةهعتنص

 ”ةر ضرالا منيل نا ناسنإ لو اهييلع هللا رطصي "مل تس ت1 ب ا يم و شرا يف نوكي و لبق
 !] مدار ' اصف ةامعلا مب هللا ف ضو ضرالا نم 1 مدأ ىف اخ 0 * اههجو عيمج سيف اهم عصي ٍ م ناك

 ةرجش لك ضرالا نم هللا ةتَسْبنآَل"# هقلخ يذلا مدا كانه ريض 0 ناتج هللا ُسرسمو * اقِطان اسفن
 نم جرخ ارين لعجو 1 ةفرعم ةرجشو نانجلا طسو يف ةايعلا لا ةرهجشو ايلك.إم بيطو اهراظنم نسح
 يذلا ةليوز لب عيمجب وهو لينلا اهدحا مسا ب + لورا عبرا ٌريصيف قرحفي مث نمو نانجلا يتلسيأ ندع
 عيمجب طيعملا وهو نودسج يناثلا رهشلا مساو ا ةراخجحو ولولا من ماده دلبلا كلذ ع + بمذلا هيف

 ره ديالا : تارفلا وه عبارلا رهتلاو 71 يكد ل رت رهو ةلجد ثلالا رهسا رهشلا مساو او + ةشبعلا دلب 7
 0 نإ تاج ناملا رجش عيمج يب اياق مدا هللارماو ريا ندع ناتج يف هنأ

 اي مدا لب ىلإ ءامسلا ريط .ارعبلا ناح, تح للرلا م هل ركل 756 1 رح
 ءامسلا _دامسلا ربط ريالا يمل تارا لا ص اب ةيح سفن نم ا ا سايس
 7 دحلا لثحا مانف لا ياو مادمت لمحو
 رو ةرملا هذه مدا لاقو * مدا يلا اهب يتاف ةءارمأ خا يتلا ح كما هللا يبو 0 2-5 9 دعالضا
 ”هابا لجرلا كرتي تدل 0 56 نم اهنال ةرارما يصست نا يغبنيو 0 و امل فاطم نم املْعَح
 يمءعسم ؟ ةمستك 7 و سما

 ب كلذ نم ن و ةتحوزو مدا نتاع اعيمج اناكو #2 7 ومار رقمك رتل هتجوز مزليو هسعأو
2 

 5 تكلاثلا لصفلا ' |
 ممم لق حق تع ل ومس 6 ع“ 4 2 هع مدع“

 نم الكرات ال هللا لاق ًائيقيأ ةءارملل لاقف هللا هقلخ يذلا .ارعصلا نادت ٍجيِمَح نم اًميكخ را نابل
 ' هطسو يف يتلا ةرجحشلا رصث نم نكل * لكءان نانجلا رجس رمبث نم يناتقلل ةءارملا تاق * نانجلا رجش عيمج
 11 قلت هدم مبلل موي يف امكنا ملاع هللا نا * نآتومت انمتسل اهل لاق < ًاتومت : يك هب اولوت طوع الكرات للا لاق

 رظنملل ميش + لكاملا هب بيل ةرجلا نا ةءارملا تناور املف 5 دب ركلاو ريغلا يِ اع كيك نكي يصتو امكنوسيع
 ب 82 و

 كي ىاايرعرا ابين[ امل امهنويع 0 + اهعم كاف العب تطعاو تلاف اهرمث نه تذخا لفعل يم |

 2 ور مدا ' .ابحتسا راها اجنلا ةكرح يف قفرب نانجبلا يف ”اوام هللا, تدوص اعمسف رزاام هنم اعنص ام ريدا قو نحن
 ةق 1 5 لا لاق * تننا نيا اررقم هل لاقو مدا هللا 5 * نانجلا رجم نيب اميف اي هللا تتوص لبق سم

 0 0 يتلا ةرجشلا نما نايرع كنا كربخا نم لاق * تابغتساف نايرع انا نا كينان ناسجلا يف توصي ل
 3 ةءارملل هللا لاق. + تلكافةرجشلا نم ينتطعأ“ّيَه يعم الفجل يتلا ةءارملا مد! !اق * تكا ابنم لكالا رع طم: 0

 عيمج د تناف ملعب أذه تمعنص نأ نابعشلا هلا ل ااق د: ::يمرلاكاف يناوغأ "نعل تلااق كتمرعنص انام

 نيبو ويلديب ةوادع ٌلعجأو * كتايح مايا لوط_لهرات "نارتو تلت كردص يلعو .ارحصلا شحو ع مياهبلا
 ع اطتم نويححإل ةءارملل لاقو * "بقعلا يف ةغ دبلن تمن تنناو سعارلا تكتم ا 0 دشن وصعو ايس كامن نيبو ةءارملا
 فلاتسوا وت تملس لا مدل لابقو * يلع رطاسي ودي وياي نوكي كلعب ياو د نالوألا نيديلا نسير تلمس

 * بكتايح لوط ابنم لكات ةقشمب ىف ضرآلا ةنوعلم ابن« لكرات ال الياق كتيبن يتلا ةرجشلا نم تاكاذ



 هع . لنا ل
 يح ل ا 2-0

 ضرااميلا كاعوجيو ن نيح يف | ماعلا 0 كيجو قرع ا ا #* لكراتو ا كببنت اردردو اكوَقِم

 وي ما(

 ريغلا ةفرعم فرعي انم دحاوك راص دق مدآ ءاذوه هللا ا 7 :ايرشبلا 3 باي ذ هتجوزو مدإل هللا عنصو
 مرهدلا يلا ايحبف لكءايو اضيا ةايعلا ةرهش :. نم ذخايف هدي ةميالي نانعلا نك نأ سَ نالاو رشثبلاو

 !1”ملو ةكيالملا ندع نانج يقرش نم كوسا 0 م اهنم ذخا يتلا ضرالا”عشيل ندع نانج يملا 1
 » ةايهلا رجس قيرط اوظف ةدم فيس

 02 2 0 5 لصنل ل ملل كك 2 ١

 27 0 .سع 6 اق 2 3 دعب ناك املف 3 . ضرألا 77 2 7- ليباه 1 لدا هاخا

 امبلبقي مل هتيدهو نياقو * هتيدهو ليباه هللا نك اع سمو هَمَدَع ةاوكب نم يشب راضيا, ليباه يتاو ع
 ٠ و ا 4 ا كدشاف م

 لاق اق كلوخا ل ايباه رباه نيا . اررقم نياقل هللا لاقف + ؛ هلتنف د 0 5 ا ماق ,ارعتتلا ف اناك املذ داخا ليباه نب اق
 ل 2 ردا نم نوعلم ٠ تننأ نآلاو رم ضرألا نم يلا 0 :نتيركا مد :ركمص أنام لاقو سَ يخأ ص انأ له يلعا :

 4 00 نوكت ديان اعيانو اهاوق 0 ل وسعت ع ضرألا جفت ناب 2 كدي نم كيخا مد امان 2

 3 ا 3 نم دس ا له شرا هجو نع مويلا ين در ايف * رفغي 3 نم مظعا يبنذ يلاعت هلل نياق لاق * ضرالا يف

 1 ' اتي نياق لتق, نم لك فاد هللا لاق و ب يندجو نم لك نأك ضرالا يف اديان اعيان تانك ناو كيدي نيب

 : ندع ٌيترش دون ضراب ماسقاف هللا مادق نم .م نياق جرخو * هدجو نم لك هلعقي يل هيأ نيلقل هللا لعجف أريثك هب

 دلوأ داريعو داريع حونخل دلو مث * حونخ هنبأ ميسا انام ةيرق يب مث ئودخ تدلوو تلمع هتجوز ع ا

 *: الص يرخالاو اذاع امهادحا مسا نيتجوز عال هل ذحتاو مج رمي مال دلوا ليياثوثمو ليياشم دلوا لييايحتو لييايعت
 روبنطلا لمح نم لواوه لابوي هيخا مسا 20 يئاوملل يذعتمو ْماَيْعْلا ناكس لوا وه لاباي اذاع تدلوف
 * يمعان هتخا تاكو ديدحلاو سياتملا عت م عيمجل لقيص لوا وهو نياق لبوت تدلو اضيا الصو * راثيقلاو
 ايبص وا ينجب الجر تلصق يئارستا يلاقمل انصنا ممل يف ارهاب 12 اعميتا لس ايزناذاع نيفين اربمألا ضال لاقت
 ايش هتمساو انبا تدلون هتجوز اضيا ةقاوي مدأ نأ مث :» رثكأو رثكا ضءالف نياقب داقت اريثك ناك نأ * يتنح أرجب

 ةدعزمس 2 رم ةافهو نما دلو انكأ تسفاز 00 هلتق ذا ليباه لدب رخا السن هللا ينقزر دق هنإ تلاقو و
 , ويمز ن مفعل عم

 *« هللا مسأب ءاعدلاب يدتبا

 تاع ننسي روغأ 356 ري 0 سماغلا دنا ب يي
 يئناو اركذ تا الو :+ هللا ةروصب هايأ هقلخ موي .يف هللا معصم يذلا مدا 4 ا 0 © بانك انه رد

 0 ةروضب“ 0 دلو ديلوأ مث ةنس .سنالاو هيام مدأ اعل : اميقلخ موي يف نيسيمدا امهامس اميئكراب

 هيام عست هشاع يذلا هرمع عيمج ار : + تانبو نينب اهسيق دلوأ نس هيام ينامث كلذ دعب سشاعو * اثيش

 هيام ينامث كلذ دعب شاعو * شونا دلوا نينس سمخو هيام ثيش شاع الو * تام مث ةلس نيذاللو هنس

 شاد املو * تاع مث هلس ةرشع يتدلاو دنسم هيام عست هرمع عيمج راصف » تانبو نِينب اهيف دلوأ نيدس عبسو

 :: تادبو نيدب 010 داوأ هلس ةرشع سمخو هةلس ةيام يلامث كلذ دعب ساعو * ناديت دلوأ ةدس سعست شونأ

 نشا ترا دلوا ةئس نيعبس نانيق شاع املو * تام مث نيس سمخو نس ةيامعست هرع عيمج راصف
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 دي نيو >7 م سا دعم حج سل سس

 ظ دلرا ةنس نيشلثو ةنس ةيام ينامث كلذ دعب شاعو * دراي 9 ةنس نيتسو اسمخ ليالهام شاسع املو * تام. مث

 .عيمج اصف * تانبو نينب اهسيف دلرا ةنس ةياسم ينامث كلذ دعب شاعو * * حونخ كلوأ ةنس ةيامو هنس نيتسو

 ”كلسو * ملاشوثم دلوا ةنس نيتسو اسمخ خونخ شاع الو » تام مث ةنس نيتسو نيتنثاو ةدس ةيام عست ةرمع

 : اير راس احا ةردع عيونج رام + نانو نسب ايترقا ةزيرل هلل طين هانيأ دعي هللا 20 يب ىلع

 ةيامعست هرمع عيمج راصف + تانبو ييتن اييقادلر| هن ينام نستنئاو ةيامعبس كللذ دعب شاعو هد دلوا

 اذهّاليأَت احون“ ةأمسو »* انبا نجار[ دج ننام نيا ام حمال شاع الو تلو مش نص نيتسو اعستو نسم
 اسمخو ةتس هيام سمخ كلذ دعب شاعو * هلا يكفل” تلا ضرلا يف انيس قطف نمو انلامعا نم اديزعي
 راص اليو هل ا ل ل ا ل نيعستو

 5 1 57 50 سداسلا لصفلا |

 اوذحتاف اناسح ةماعلا تائب نا رشألا ونسب يار *« تلانب مسهل دلوو ضرألا هجو يلع ا 0 سانلا ا

 نوكيو نويرشب مهنال اَدْبأ سانلا 6 ىلع سير لجأ ل تاق هتسادقلا لاين © ورأت دا قست لج است مه

 اولخد ميصولا يب نذل اهدعب سمعو مايألا كلت يف ةربابج ٍضرألا ي ع ناكو 2 : ةنسم قار معو 00 ينم ل لهملا . /27 همم .هعم رع

 ل 2 يلع رثك دق سائلا رش نأ برلأ يارسف 2 َنيروكدم راج نْيْبَرْهَد ”ةربابج مم ندل وف نيأق تناتل لم ا

 ميس 7 0 ام و ضرألا يلع 5 و هقلخ هللا 00 7 ريحا عيمج ف يدر مهدقحو مر يرد ا

 ايقنت ارب اجر ف ناك ين دو .كوهو هذ ردك ل لى ينلخ تيضرك ينل ءامسلا

 3 فملتمأو هللا )| يدب نيس يدب نيب ضرالا 00 » ثفايو ماحو ماس نينب ثلث هك دلوف * هللا حون يضراف هبدح ا

 ندي يرش لك ”ٌلِحا 03دك هللا لاق * اهيلع هقيرط يرشب لك دسفا ناب تدسف دق هللا اهار الو * اروجنور./ةب# “7
 اهعنصاو راشمشلا لس نم ةوبات كل عمصا * اهنم انا اهو املظ مهلبق نم ضرالا تءالتسما نا يدي

 7 ا نر اهرط عارِذ ةيامثلث هيلع ,اهعنصت امر اَدقم دقو اذهو * رفآقلاب جراج نسمو لخاد نم اهرفقو تدأقبط «ءدو 2#
 ارش ليلك اهبناح نس اناب اهل متي راعلا ماه عارف لاو هانناأب عنصاو 5 ًاهكمت اعاَرِج نوثلثو اهضرع 4420

 م لك .امسلا تمعن نم زايد 3 مرش لك هلاطا ىلا ع املا كا اناراهو م ثلا

 ريطلا نم + نوكي يثناو اركذ فكعم ايعغل توبالا يلا لخدي لكلا نم جاو ل يحلل نو
 لس نهف كناو“» ايعتل كيلا لخدت لكلا نم اجاوزا هفانصال ضرالا بيبد رياس نمو ابسفانصال ميابملا نمو اهناتّصألا 7

 * هب هللا رداع عبمجل يرز لارا لكم جرت نركفبا عيبا هش لك.وي ماعط لك نم كل

 عباسلا لصفل

 دخو  ليجل اذه يف يدب نيب اهلص فكتيار يناف توبانلا يلا كلها عيمجو تننا لخدا مونل هللا ل
 دخو يثنأو أركد نيحوز 7 يسيل ينلا مياهبلا نموا ةجمزو دحأولا ةعيس ةعبس ةرهاطلا مياهبلا عبيمصمج نسم

 يا ياا + ّيناف * ضرلا هحو يلع الّْشَن ايحبل اناناو اروكذ ةعبص ةعبس د نم اضيا
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 هرسأ ام عيمج صون لمعو + ضرآلا هجو نع تقلخ امم موقي ام غيمج اوكناو ةليل نيعبرأو اموي نيعبزأ ضرألا
 هس ههعم هينب ةوسنو هتجوزو هوذبو مون لخدف ضرالا يلع نافوطلا ءام.ناك نيح ةئس ةيامتس نبا ون ناك * هب هللا
 م0 بئادلا رياسو ريطلا نمو ةرهاطب بمسيل يتلا مياهبلا نمو ةرهاطلا مياهبلا نمو * نافوطلا ءام ل م توباحلا يلا
 . ةعمس دعب ناك الو هب هللا ةورما اا تتح ثاناو روكذ توباتلا يلا حون ىلا تملخد جاوزا جاوز + ضرألا يلع

 يف * هنم رشع حا مويلا يف يناشلا ربشلا يف ىنرمعل ةيامتس نس يف * ضرللا يلع نافرطلا ءام ناك مايا
 نيعبرأو اموي نيعبرأ ضرالا يلع رطملا ماقأو 27 ىنرهتفت ءاصسلا نزاورو ميظعلا رصغلا نويع ترففسلت كتققشت مويلا كلذ

 + توباتلا يلا مهم هينب ةوسن ثالثو هتجوزو هونب ثنايو ماحو ماسو مون لخد مويلا كلذ تاذ يف * هليل
 ريطلا عيمجو هفانصال ضرالا يلع بادلا بيبدلا رياسو اهفانصإل مياهبلا عيمجو اهفانصال شوحولا عيصجو مه
 + ةايهلا ور هيف يرشب لك نم اجاوزا اجاوزا ترراتلإ يلا حون يلا تلخدو # حانج يذ رياط لك نم اهفانصال
 يلع اموي سعبرأ نافوطلا مايقا او #8 هنو هللا كبح هب هللا هرما امك اولخللا ب يرشب لك نم يفنأو ركذ نولخادلاو

 هحو يلع توباتلا تراس ضرألا يع مظعو أدح ٠ ءاملا رثك املو * ضرالا نسع ا توباتلا لمع ءاملا رثك ضرالا

 ءاملا الع املو * ءامسلا عيمج تحت يتلا ةحمضإشلا ديثلا لابجلا عيمج ج طغت ضرالا يلع ادج ادج .املا رثك انو * ءاملا
 شحو يلا .ةميهب يلا ريط نم ضرالا يلع ابنأد رشبي لك ب هوت * لابجلا تيطغتو ضرالا يلع اعارذ ةرشع سمخ
 * اوتار باتل يف نم لك نم وْْنَأ يف ةايعلا ُهَمَسْن نم لك * سانلا لكو ضرالا يلع بادلا بيبدلا رياسو.
 5 ضر ٠ نس اوكماو ءامسلا ريط لا ب تيياد د يل ذه ةميسبب يلا - نر را - ط نيذلا نعل لك ما 0

00 3 

 ..-قأللا لصنلا لا
 « .املا اهب نكبس ضرالا يلع امير هلا توبا يف هعم ينما مياهبسلاو شحولا عيمجو احون هللا يار 0

 .. ,ر." صقنو ”عجر ْرْم املك ضرالا نع ءاملا“ عجارتو * ءامسلا نم رطملا 7 ءامسلا نزاورو رمغلا نويع تادسناو 0
 * ادرق لابج يلع هنم رشع عباسلا مويلا يف عباسلا رهشلا يف توباتلارقتساو ا نيسمخو ةيام دعب .املا
 اموي نيعبرا دعب ناك الو * * لابجلا 5 2 هنم الخ موي يفو *رشاعلا رهشلا يلا صقن رم املك ءاملا ناو

 قلطا مث * ضرالا نم ءاملا سبي نا يلا عجريو جرخم 1 بارغلا قلطاف * هعنص يذلا توبانلا 0 ول مف ادعم
 ذأ تيرباتل يلا هيلا تدعجرف 0 اة نجل م : ضرالا هجو نع ءاملا كنك له رظنيل ةدنع نسم  ةمامعلا 507

 اهتالطأ تواعو مايا ةعبس اميااريصأ *« تباتلا يلا هيلا ايلخداو اهذجاف هدي دمف ضرالا هجو عيمج يلع ءاملا ناك 1 1
 نع بنج دق ءاما نأ ون 1 ىلعد اهينف: جف ةعراطتم نوتيز نو ادذاوا اع كلر ةظامسلا هيلا نراه هن كرباتلا نأ 7"

 ميامتسو يدحا ةدس ين ناك املو #* ةتبلا هيلأ عوجرلا يلا ا اهقلطا مث رخآ مايأ م ةعبس اضيأ ربضو * ضرثلا

 ينو * فج دق ضرالا هجو !ذاف رظنو تا ءاطغ حون عزنف ضرالا نع ءاملا ا لوألا رهشلا نم لوألا مويلا يف
 تننا توباتلا نم يرخآ د الياق احون هللا "اخو :: ضرألا تنفج هئم نيرشعلاو عباسلا مويلا يف يناناا 0

 3 !رياسو ميايبلاو ريطلا نمو يرشب لك نم كعم يتلا شوحولا عيمجو * كعم كينب ةوسنو كثونبو كتجوزو
 | ةوسنو هنجوزو هونبو ون جرش : اهيلع رثكيو رمثيو ضرالا يف دلاوتيل كعم جرخا ضرالا يلع يال بيبدلا ©

 يف سانجا اهنم نوكيل ضرالا يلع بادلا ببيبدلا رياسو ريطلا» شحولا عيمج توباتلا سم يرخو * هعم هينب
 ىلع دياعص عيمجلا دعصاف رهاضلا ريطلا ضعسبو ,ةرهاطلا مياهسبلا ضعب نم ذخاو هلل امعبذم حون ينبو * ضرالا
 3 راطاخ نأ يل-2 0000 اكيا ضرالا نعل ديعأ ال هيبنل هللا لاقو * يوما نابرقلا هللا ليقف مبذملا
 رو لاو داصحلاو عرزلا نوكي ضرالا رمع لوط ادباو * تعنم امك يح لك لعق ديما ا هب نسم ريدر يناسنلا .
 + لطعت ال ليللاو راهتلاو "تفيركْلاو ظْيتلاو يمعلاو

 و(

 مس ىلا كلا 0 د دل ا ام يملا
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 .17و نيم م

 تك مايل ممسمسخ مس هج سس نادم 1 ويحس بلا دس .. سمسا . لا اي ا

 مسالا لصنلا

 شحو عيمج يلع نانوكي مكر 0 » ضرالا اوسعو اورصثاو اورثكا مهل لاقو هينب يفو حون يف هللا كرابو
 يح رهأط بيبد لكو * ةملسم مكيديا ين رحبلا كمسو ضرالا يلع بدي ام لكو ءامسلا ريط عيمجو ضرألا
 م ها خيط تدوش ةعااطرتلامل : لكلا مكتيطعا بشعاا رش كو الكءامر يكل نوكي
 درك نأ هسيفنب هتبلط هاخأ لتق نانا نأ * ناسنالا دي نمو اهبلطا شدو لك نو ادن اهبلطاف مكسفنا

 0 *: مكدعب . او ا 300 ب الرق هعم ةينبلو ىنل هللا لاق مث + اهينف اورثكاو
 ناويح ةيدح نم توئاتتلا نسم عرخااملك قع يذلا ضرالا ناويحو اهلا رباك نم مكعس يتلا ةيح سفن
 * ضرالا كلبيل نافوط ادبا نوكي الو نافوطلا ءام نم اضيا يرشب لك مطَقْي و مكعم يدهع تمبثاو * ضرألا
 يسوق يلهو * رهدلا لايجال 0 ةيح سفن لك نيبو مكديبو ينيب هلغاح انا يذلا د.علا ةمالع هذه هللا لاقو

 ترهظ ضرالا ي 1غ اهم قسم اذا نوكيو »< ضرألا لها نيبو ينيب دهع ةمالع ريصتف مامغلا ين اهتلعج يتلا

 اضيا املا ردص الو يرشب لكل يح سفن لك نيبو مكنيبو ينيب يذلا يدهع ثركذو * مامغلا يف سقلا
 لك يف ةيح سفن لكل هللا نم رهدلا نامال اركذ اهرهظا مامغلا يف سوقلا نوكيو *: رشب لك كلبيبل انافوط
 ا ةضامإ سل هني ا د داس هدا مث * ضرألا يلع يرشب

 قرفت مههنمو ون ونب ةشاثلا * ناعنك ابا نكي ماح ناكو ثفايو اماحو اماس توباتلا نم نوجراحلا ىن
 وأو وح هعه عم كو

 0 7 ةيآبح يف 0 نم برشو م امرك ٍسرغ ضرآلا ةحالفب حول ٠ اذا أو 23 ضرألا يف سانلا ْ

 ايضمو امُيِبكَنَم يلع هالعجو ابوث ثفايو ماس ذخاف * قولا يف امهر هيوخا ربخاو هيبا ةءوس ناعنك وبا ماح
 معمم هل يي

 ا ا ا * اهايوي مل امهيبا ل لا و هدف نيرون

 ةياملل نافوطلا دعب ين أَ مث + د ادبع نامكوبا نكي نس ةيخا ىكسيو ثني لاهل نسل * هل دبع

 رشاعلا لصفلا

 هتناهامو جوجايو كرتلا :ثفاي ونب * نافوطلا دعب مب اودلو نونب مهر ثفايو ماحو ماس مون ىن يسب دالوا ءالوهو

 سوسرطو ةصيصملا ناواي ونبو * ناجريلاو ةجرفو ةبلاقصلا روج ونسو © ٍسرافو ناسارخو نيصلاو ةينانويلاو
 ماح ونبو د مهنامسأو مهريأشعو ميتاغلب قيرف لك مينادلب يف ممالا رياح ن تقرغت ءالوه نسم * هتذإو سربقو
 شوكو * دنهلاو دنسلا امعر ونبو سمدلاو وقافلاو ةواغزو ةليوزو هبس ةشبحلا ونبو * ناعنكو تفتو رصمو ةشبعلا
 ارابح دورمدك لاقي كلذلو هللا يدي نيب افي "رابح ناك وهو * ضرألا يف ارابح نوكي نا ءادتبا وه دورمن كوأ

 ضرالا كلت نمو *رونيشلا دلب يف ينلخو فاكاو سربلاو لباب هكلم لوا ناو * هللا يدي نيب افيخم ضرالا يف
 دلوا رصمو * ةميظعلا ةيرقلا يه ةلبإلا نيبو يونين نيب نيادملاو * ةلبالاو ةبحرلا ةيرقو يونين ينببف روشا جرخ
 نويطسلفلا مهنم جرخ نيذلا نييديعصلاو نيينميلاو * نينمرقلاو نيسنسببلاو نييناردنكسالاو نييسينتلا
 نييقرعلاو نييويحلاو * نييسيجرجلاو نييرومالاو نيسوبيلاو * ثيحو هركب نوديص دلوا ناعنكو * نييطايمدلاو
 ش نييناعتكلا مخل ناكو * نييناعنكلا رياشع تمقرغت كلد دعسبو نييامعلاو نييصمعلاو * نييدورألاو نييسلبارطلاو

 ونب .الو» * عشنل يلا مييوبصو امداو ارومعو مودس يلا يجن نا يلاو ةزغ يلاو صولخ يلا يجت نا يلا اديص نم
 * ربكالا ثفاي وخاو رباع ينب عيمج وبا وهو نوئب اضيأ 7 دلوو * ميممأل مهنادلب يف مبتاغلو مهرياشعل ماح

 هلا ذي 0-6

 سا



 لاش دلوا دشختفراو * شامو ةقمارجلاو ةلوحلاو ةطوغلا مارا وئبو * نمراو فولو دشخفراو لصوملاو ناتسزوح ماس ونب
 ناطحو * ناطحت هيخا مساو ضرالا فيفتسقتا ةمانا يف هنال غلاف امهدحا مسا نانبا رباعل دلوو * رباع دلوا ملاشمو

 بابويو اليوحو ريفواو * ابشو لياميباو لابوأو * القدو لازواو ماروذهو * حرايو تومرصحو فلشلاو ناذملا دلوا
 مهرياشعل ماس ونب ءالوه + يقرشلا لبجلا يلا ةنيدملا يهت نأ يلا ةكحم نم مهنكسم نآكو * ناطهت ونب .الوه لك
 * نافوطلا دعب دلبلا يف ممالا كتمقرفت مهنميو مههم مهمماو مهدلاوتل حون ينب رياشع كوه * مهممأو مهنادلب يف مهتاغلاو

 2 رشع يداعلا لصفلا

 دلب يف اعيقب اودجو قرشملا نم اولحر امل ناو *« !دحاو.مالكلا ناك ةدجاو ةغل لها 5 لها عيمج ناك

 مهل ناك رثتلاو ةراجعلاك نيللا مبل ناكف اع هجيشتلو اذبل نيلن اولاعت/ ضعبل مهضعب لاقو مث اومانإ رونيشلا
 5 ضرالا هجو يلع: 16 اليك امسا انل عنصنو ءامسلا ينادي هسءار الدو ةيرق انل 0 !ولاحت اولاقو *« مريطلا دب كس
 0 1 1: مهعيمجل ةدحاو ةغلو دحاو بعش مه اذوه هللا, لاقو * مدا ونب هانب يذلا / لدَخجملاو ةيرقلا رظنل ةكيالم ردعلاف مسمر

 4 21 ينح مبتاغل هك 4 يسخشأ ارمأ 5 يكل 7 كسا هب اًرمه ١ م عبمج مهتوفي ل دار هولعني نأ اوراتخا مع أذهو

 0 * ةيرقلا سل ا ية : نم هللا مهددبو * هبحاص ةغل قيرف لك عمسي ال
 امل ماس دالوا حرش اذه * اههجو عيمج ىلع هللا مهددب مث نمو شرألا لها ةغل هللا لبلب اهب نال لباب تيمسا
 نينب ابيف دلوا ةنس هيام سمخ كلذ دعب شاعو * نافوطلا دعب نيتنسل ناشخنرا دلوا تنس هيام نبا ماس ناك
 اهيف دلوا نينس ثالثو ةنس ةيامعبرا كلذ دعب شاعو * ملاش. دلوا هةنس نيثالثو اسمخ داشخرا شاع الو * تانبو
 نينب اهيف دلوا نينس ثالثو هنس ةيامعبرا كلذ دعب شاعو * رباع دلوا ةنس نيثاث ملاث شاع الو * تانبو نينب
 نينب اهيف دلوا ةنس نيثالثو ةيامغبرا كلذ دعب شاعو * غلاف دلوا ةنس نيثلثو اعبرا رباع شاع املو * تانبو
 »# تانبو نينب ابيف دلوا نينس عستو ةنس يتيام كلذ دعب شاعو * وعر دلوأ نس نيثلث علاف شاع امو * تانبو

 # تانبو نينب اهيف دلوا نيئس عبسو نس يتيام كلذ دعب شاعو * غورس دلوا ةنس نيثالثو نينثا وعر شاع انو
 اعسست روحان شاع املو * تانبو نينب اهيف دلوا نس يتيام شاعو *روحان دلوا نس نيئلث غورس شاع املو
 حراست شاعو * تانبو نيب اهيف دلوا هةنس ةرشع عستو ةنس هيام كلذ دعب شاعو * حجرات دلوا هنس نيرشعو

 * اطول دلوا ناراهو ناراهو روحانو ماربا دلوأ حرات حرات داليا حرش اذهو * ناراحو روحانو ماربأ دلوأو ةنس نيعبس
 ةحوز مسا نيتءارما امهل روحانو ماربا ذحاو * نيينادسكلا نونا ين هدلوم دلب يف حرات هيبا ةّرْضخ ناراه 000
 ذخاو * دلو اهل سيل ارقاع ياراس تنناكو * اكسي يباو اكلم يبا ناراه ةنبا اكلم روحان ةجوز مساو ياراس ماربا

 نيينادسكلا نوتا نم وح مهعم .جرخو هنبأ ماربا ةحوز هتنك ياراسو هنبا نبأ ناراه نبأ طولو هنبأ ماربا حرات مس

 # نارعج مرات تامو نينس سمخو ةنس يتيام حرات رمع ناكر * مث اوماتاف نارح يلا اواجف ناعنك دلب يلا اوشميل

 رشع يناثلا لصفلا

 ةما كنع عنصا هيل يب اي عرللا ماربال هللا لاق ذا
 لأ ربات عيمج كب ك ربثيو"نعلأ كمتاغو كيكرابم كراباو + ةكرب نكتو كمسا مظعاو كيف فراباو ةريبك
 + نأرح ني جرخ نيح ةنس ' نيعبسو سمصخ نبا ماربا ناكو طول هعم يفمو هللا هل لاق امك ماَرْبإ قلطناو * ضرالا
 اوجرخو نارسح يف اوعي يلا سوفنلاو اولومت ينلا مهلاوما عيمجو هيخا نبا اطولو هتجوز ياراس ماربا فخافإ
 نويناعنكلاو يرمم طولب يلاو سلبان عضوم يلا دلبلا_ماربإ فاطف' < ناعتك دلب يلا اواجو ناعتك دلب يلا اوصميلا
 يذلا هلل اهبذم ثان ين هردلبلا اذه يلعا تمل ل لانو هللا تألم ل يلا مل  دلبلا يف قينيح_ر
 هل برغلا نم ليديا تيب داني دمو لبا تسيب يم نم لبجبا يلا م ا م

 ايف
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 | عجوز ياراسل و + هللا ف جوبا - دواباب مر بل
 وق * كوقبتساو ينولتق ةهنحوز هذه اولاقو نويرصملا كلار نأ بئاخأو »+ رظنملا ةكليمح ةءارسمأ كنأ ملعا انأ

 ,ى.ةارملا نأ نويرصملا يأر رصم 3 لخد املو  كلجحا نم يسفن ايه ناب كببسب يلا سس ينح يتتخأ كنا

 |” هل ارأصف اهيبسب 'ماربا يلا نسسنحاو *: هلزنم يلا ةءارملا تذخاف يدع اهوتعمو نوعرف ءاسور اهارو .# دج
 اعدف : + جوز يلراس بسب هلأ ةميلطم اي روعرف ملل مم .انإو هيو روحو ندر تي
 :اهتذخا ينح يه يتخإ تلق اذاملو ىتجوز ابنا ينربخت مل اذإملو * يب تيعنص اذام هل لاقو ماربا نوعرف

 َ * هلام لكو هتجوزو هب اوفرذب اموق نوعرف هيلع لكوف * ضماو اهذخ كتجوز اه نآلاو ةجوز يإ نوكتل
000 

 1 هش وخ مدربه رشع كاانلا لصنلا

 ةضفلاو ر ةيشاملاب |دبج ميظع مارباو * .ةلبقلا يلا هعم طولو هلام لكو هتنج و ره رم رح ماا دعست ظ
 نيب 'ءادتبالا يف هبرصم هيف ناك يذلا عضوملا يلا * ليبيا تيب يلا نيسان خا ىف علا * بمهذلاو

 78 اضيأ ناكو * هللا مساب مارسبا مث اعدف ءادتبالا يف مث هعنمص يذلا ماذملا عضوم يلا يعلأ نيبو ليا تس تيل اهو

 بهدي لذ ريتك اميلا» ناك دا ايمي هيذ اقلتي نأ دلبلا ةشح امهلمعت ملو # * مايخو رقبو منع ماربا عم رياسلا / 56
 ذينيح نويزرفلاو نويناعنكلاو طول ةيشام ءاعر نيب ديو مأربا ةيشلم ءاعر نيب ةموصخ صح تناكف 2 اعيمح ماقسملا 1

 انال فىتاعرو 0 ندب و نيبو يي ةموصخ 0 نأ سس ١ طولل ماربأ لاق يثح ١ 3 دلبلا يف نوميقم 0
 مد آذآ هلواأمسم #* ف دي م

 نيمعلا لا اختو : كنس نمايتاف كامَشْلا | يلا ا درفنأ كيدي نيب دليلا عيمج نآلا * ةيارسق ود نالجر 7 0 م

 0 0 هللا كلبسي نا لبق لج اذاف ندرالا 21 دفع ل رز ابرد طرأ عسل وش دعا
 قرسا 0 قريسشملا يلا لَو ندرلا 0 * رسغز يل يح نا يلا رضي ضرا لح هللا
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 0 7 58 يذلا برد 0 ٍيينيم ل اطول هقرأف ام دعب .ماربل هللا لتر راو

 يع نان ص اارط فلا يف شماك مق . نسا كب 5 0 نا كل 8

 رشع عبارلا لصفلا

 * ممالا كلم لاعدتو ناتسزوخ كلم رموعالرذكو نايرس كلم خئبراو رونيشلا كلم لافارما مايا يف ناك مث مير .. ركع
 يه ةعلاب كلمو مييوبص كلم ربامشو امدأ كلم باينشو ارومع كلم عاشربو مودس كللم عراب اوبر ا 9م هم ركع دقت

 رشع ةثلاثلا فو رموعالرذك ومآ هس ة ةرشع يتنثا * ةئيملا ةريحجلا وه لوقعلا جرس يف اوبعلسا ,الوه 3 3 0 ولا
 نيقاهدلاو نيمنصلا يف نيذلا ناعجشلا اولتقف هعم نيذلا كولملاو رموعالرذك لبقا ةرشع ةعبارلا ةنسلا ىفو * هوصع بيي مست(

 فرط يف يذلا ناراف جرم يلا هارشلا لابج يف نييناروحلاو * اوارسق يوتسم يف نيذلا نييهملاو 0 يف نيذلا
 نيميقملا نييرومالا اضياو :* ةقلامعلا عايض يف ناك نم لك اولتقف ميقر يه مكعلا نيع يلا اواجو اوعحر م 0 ةيربلا

 مهوفاصف رغز يه ةعلاب كلمو مييوبص كلمو امذا كلمو ارومع كلم مودس كلم يرخ م « َلُمَتْلا فاغتلا

 كلم خويراو روثيشلا كلم لافارعاو ممالا كلم لاعدنو ناتسزوخ كلم رموعالرذك عم * لوقحلا جرم يف برعلا .
 ارومع كلمو مودس كلم برهن ارمح جرت رابا كاذا هيف لوقعلا جرمو * ةسمخلا عم ثالما ةعبرا نايرس
 اوذخاف * اوضمو مهلكءام عيمجو ارومعو مودس رس :عيمج اوذخاف * لبجلا يلا اوبره نوقابلاو. كانه اعقوف



 جرم يف ميقم وقو يناربعلا ماربا ربخأو تييلفلا ءاح مث 07 مودس ' يف ميقم وهو ارخم هلامو ماربا يخا نبا اطول

 نيدولوملا ى.اهصن درج- رسأ دق هميرق نا ماربا عمس املف مارب أ ,افدصأ مهو ريناعو لوكشا يخأ يرومألا يرهم

 نع يتلا ابوح يلا مهبلكو مهادقف هديبعر ود ظيل مهيلع قرفتو * سايناب يلا مهيلكو رشع ةيناعنو ةيامكلث هنيب يف
 مودص كلم يرخ مث  موثلا رياسو امنيا ءاسنلاو امهدر هحرسو هبيرق اطولو حرسلا عيمج درف »* قشمد راسي

 «كلمو * كلملا بعلم و» يؤتسملا جرم يلا هعم نيذلا كولملاو رموءالرذك برح نم ةعوجر دعب ةاقلتف

 اكرامم نوكي ماربا لاقو هيلع ا يلاعلا رداقللا ا وهو ابارشم اماعط هل جرخأ ميلوس كلم لدعلا

 نه رشعلا داطعان كيدي يف كءادعا ملسأ يذلا يلاعلا رداقلا تكرابتو + ضرالاو تاومسلا كلام يلاعلا رداقلل

 .هللاب افلاح يدب تمعفر ماربا هل لاق :: كل هذخ جربو سوننلا ينطعا ماربذ موداس كلم لاقف ا: لكما

 لوقت يتح كلاع عيمج نم لعن عسشب يلا اطيح نم تذخا نا * ضرالو تاومسلا كلام يلعلا رداقلا

 مو مه يرمسو لوكشاو ريناع يعم أوسم نيذلا موقلا مسقو ناملغلا هلكا ام ريش * ماربا تميدغأ انا

 هلو
 اهدي مهبيصن

 هه ©

- 

 ْ رشع سماغلا لصفلا 0 !/

 هي مهللا لاق هَ ادج ميظع كرجا كسرت ان: ماربا فغت ال الياق يحؤوب ماربال هللا لوق ناك بوطغلا هذه دعب
 .نبالا .ناف السن ينقزرت مل .نأ لاقف * يقشمدلا رزاعيلا وه يزنم دايق وِ اميقع فرضنم اناو يثيطعت ام يبر

 .هحرخأ مث * .تثري وه همكبلص نم جرخ# نم لب اذه كثري ال هل الياق هللا لوقب انف * يتنثري ىرنم يف يذلا

 نوكي اذك هل لاق مث اهيصحت نا ىقيطت له: بيكاوكلا .اصحا سمتلإو ءامسلا يلا نالا تمفتلا هل لاقو جراخ يللا
 اذه كيطعال نيينادسكلا نوتا نم كتجرخا يذلا هللا انا هل للقو * ةنسح هل اببتكو هللاب نماف # كلسن
 انلثم اشبكو هتلثم ازنعو انلغم الع يل ذخ هل لاق » ررخا ا معا ادانياور ك مهللا لاق * هزوهتف دلبلا
 مل رياطلاو هبحاص ةلابق رطش. لك لعج مث اهطاسوا ي ف اهرطشو-- هذه. عيمج هل ذخاف * مامح خرفو انينفشو
 .تاابس عفو ريفا ينم دلك انلإ ارا انيفنو اهكرمش ناسجللا ىلع اجلا تفونص تسضقناف * ةرطشي
 دلب يف ابيرغ نوكيس كلسن ىل املع ملفا م اريول لاقف « يلع تلعتو دق ةميظع ةملظ ةبيبب اناخ' ماربا يلع

 كلذ دعبو مهيلع مكحءاس اضيا مهنومدحتس نيذلا موقلاو  ةنس ةيامعبرا مامت مهنوقشيو. مهنودبعتسيو :مبل سيل

 انهاه يلا عجري عبارلا ليجلاو * ةدللص ةبيشب نفدتو  مالس كيابا يلا ريصت تنناو * :ميظع لامب نوجرخ
 ران لعشمو ناخد رونتب هيبش اذاف ةمهدلا تناكو سمشلا :تباغ املف * نللا يلا نييرومألا بونذ لمكي مل دإ
 رسم ريل نم يسرا هذه يكل تنل دي يح مارا حالا يصر كلذ يف ٠ #* روطشلا كلت نيب رياس

 * ناعجشلاو نييزرفلاو نييتحلاو * نيينومذقلاو نييردغلاو نييشيقلا" نم مكنكم.اسو * تارفلا رهن ريبكلا رهنلا يل
 * نييسوبيلاو نييصيجرجلاو نييينأعنكلاو نييرومللاو

 رمل ردح را جز الام تذا يصاب واس ويسب دع ع لخدا ةدذلولا

 رجاه ينا لخدف د ةجوز هل نوكتل ابحوز ماربأ اهنطعاف ناعنك دلهي ماربأ ماقم نم نينس رشع دعب نم ابنمأ

 كتيطعا انا كيلع يملاظ م اربال ياراس تلاقف * اهدنع اهتديص. تناه تلمح دق ابنا تار املف تلمهت

 يعنصا كدي يف كتما اذوه ابل لاق * كديبو ينيب هللا مكحي اهدنع تده تلمح دق اهنا تار.املف يتما
 ةيربلا يف ءام نيع يلع هللا ثللم اهدجوف * ابيدي نيب نم تببره يتح. ياراس اهتبذعف كددم نسح ام اهب
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 نم تلاق نيضمت نيأ يلاو تيج نيا نم ياراس ةما رجاه اي لاقف * زاجلا زجح يتيرط يف يتلا نيعلا يلع
 لاق 0 ا ا ا م ةيراه انا يتاديس ياراس يدب نيب

 هتوخأ عييمج + ةرضخو هيف لكلا ديو لكلا يف دي سلنلا نم ايشحي نكي ودي ها كياقش رم هيلا تاعد

 يل 0 ل 0 ا دينو سلا هر ناكو 3 0 هنئاولو "5 هبا ا

 رشع عباسلا لصفلا

 نكو يتعاط يف كلسأ يناكلا ردانلا انا هل لاقو هللا تكالم هل يارت ةئس نيعستو عست نبأ ماربا راص املو

 انا اه * ا و * ادج ادج ترثكاو كنيبو ينيب يدبع لعجاو * احيا

 ا ادج ادج كرمثاو * ممالا روهمج ابا
 ةدلب تلدعب كلسنو تكيطعاو * كدعب تلبس اهلا ثلل نوكأل رهدلا دهع مهلابجالا تلدعب كلسن نيبو

 تننا يدهع ظفحا تمناو ميهربال هللا لاق مث * اهلأ مكل نوكاو ادبوم ازوح ناعنك ضرا عيمج يهو كانكس
 ركذ لك ستخي نأ تكلدعب نم كلسن نيبو ير ل ل ا اذه *. مهلايجال كدعب كلسنو

 مكنم ركذ لك ستخي مايا ةينامث نباو * مكنيبو ينيب دهع ةمالع نوكيو مكنادبا نم ةفلقلا نونتختف * مكنم
 يف دولوملا نتتحا اناتتخا * مكلسن نموه سيل بيرغ لك نم نمثب يرتشملاو مكلزانم يف دولوملا مكلايجال
 نم ةفلقلا نت مل روكذلا نم فلقا ياو * ادبوم ادبع مكنادبا يف يدهع نوكيو كلامب يرتشملاو كتيب
 ياراس اهمست ال كتتجوز ياراس ميهربال هللا لاق .مث * يدهع مسف دق نا اهموق نم سفنلا كلت عطقنت هندب
 د نجر اهتم ةيرعشلا كولو هما ايدس .نوكموب اهكراباونانيأ اهني خلل تمار. ا هين :تلرابأ يقان. © درس ايه نب
 لاقف * كلت هنس نيعست ةئنبا هراس وأ دلوي ةنس ةيام نبألا هسفن ين لاقو ارورس تلحتو ههحو يلع ميهربأ عقوف

 تبثاو قنا هيمستو انبا كل دلتس كتجوز هراس نكل هللا لاقف .* كيدي نيب ايحب ليعمسا تيل هلل ميهربا .
 هرثكاو هرمثاو هيف ثرامم انا اه, ليعمسا يف كلوق تمعمس دقو * هدعب هلسن عمو ادبوم ادبع هعم يدسبع

 ين هراس كل هدلت يذلا قحسا عم هتبثا يدبعو .* ةميظع هما هنم لعجاو افي درش رشع ينثا دلويو ادج ادج

 ميهربأ ذخاف * ميهربا نع .هللا تالص عفترا هتبطاخم نم عرف املذ * ةيتالا هن هنسلا يف تمقولا اذه لثم

 يف مهنادبا نم ةفلقلا نتح هلزنم لها نم ركذ لك عم هلامب نيرتشملا رياسو هتيب نادلو عيمجو هنبا ليعمسا
 هنبأ ليعمسا ناكر * هتفلق محل هنتخ دنع ةنس نيعستو عست نبا ميهرباو * هب هللا هرما اع بسسح مويلا اذه
 لكو #*  هنبأ ليعمساو ميهربأ نتنخأ مويلا كلذ تاذ يف * هندب نم ةفلقلا نتخ نيح هلس رشع ثالث با

 * هعم اونتتخا نييبنجألا نم هلامب يرتشملاو هيف نيدولوملاو هازنم سانا

 اذان رظنف هينيع عفر مث + راهنلا رج دنع برضملا بايب سلاج وهو يرمم طولب يف كلا كلام هل يجو

 ع ساو ل ا + كدبع نع نا رد 30 نكي الع ع



 ؟ يلم اهيعنصأو ابينجتاف ديمس قيقد نم تابيو ثالث نخاب ىعرسا لاقو هراس يلا برصملا يلا ميهربأ عرساف

 انيلو انمس فخا مث * هحالصا يف هلهتساو مالغلا يلا هعفدو ابيط اصخر الجع ذخاف ميهربا رضحا رقبلا يلاو

 كدجوز هراس نيا اولاق مث اولكءاف * ةرجشلا تمت مهماما فقاو وهو مهيدي نيس كلذ لعجو هحلصا يذلا لجتلاو
 هراسل نبا نوكيو لباق نم تنقولا اذه لدم يف كيلا عجراس اهيلا مهنم ثد دملا لاق * ابحلا يف يه اه لاق

 نأ عمتمأ دقو نسلا يف نانعاط ناخنن“ هراسو ميهرباو * هارو وه» برضملا باب دنع عمست هراسد كتجوز
 لاثف :« ميش يديسو يز يل نوكي تيلب نا دعبأ ةهلياق اهسفن يف ةراس تمكعتف »# .اسنلات ليبس هراسل نوكي

 دوعا تقولا اذه لدم ين رما هللا نع يغنخلا * تمخش دقو دلا انيقيا ةلياق هراس تمكحت انامل ميدربال هللا يبن

 كانه نم موقلا ماق مث 7 تكس لب ال لاقف تمنناخ كلا تكلععا مل هلياق راس تروي 2 نبأ دراسلو كيلا

 ميهربأو * هعئاص انا ام ميهربا نع انا فحم<ا هللا لاقف * مهعيشيل مهعم يضم ميهربأو مودس رهاظ يلع أوفرشو

 اوظنح ناب هدعب هلهاو هينن رمءايس هنا ملعا انار * ضرالا مما عيمج هب كربتيو ةميظع ةريبك ةما هنم نوكتس

 | مودس يف نيمولظملا خارص هللا لاقف * هب هدعو ام ميهربال هللا زجن يتح مكحلاو لدعلاب اولمعيل هللا قيرط
 ما يدامح عصا لأ لصأولا معارف رع أريذن اهيا ردحاف * ادجح تسصظع دق مهيطتو تك دق أرومعو

 فيست انيقيأ لاقو ميهربأ مدقتن 7 هللا ياتي يبا انكأو ميهربأ يقبو  مودس يلا أوضمو مث نم موقلا يلو مث *

 نيذلا اهللاص نيسمهلا لجا نم مهنع مثصت الو اهلها ينفتا ةيرقلا يف اهلاص نوسمخ دجو ناو * ملاطلا عم ملاصلا
 تننا مئاطلاك ملاصلا نوكييف ملاطلا عم ملاصلا كلهت نارمالا اذه لثم عنصت نا نم ذاعم تناو * اهطسو يف

 ةيرتلا طسو يف اعلص نيسمخ مودس يف تدجو نا هللا هل لاتف * مكحلاب لمعي .ال ملاعلا عيمج مكاح اذاعم .
 اناو هللا يدب نيب مالكلا يف تنعما دق ادوه لاقو ميهربأ هباحاف * مهببسب عضوملا لها عيمج نع نرمفص

 ال لاق * دلبلا عيمج ةسمغلا صقن ببسب كلهتا ةسمخ نوصقني اهللص نيسمحملا لعل * دامر وا بارت
 كلذ عنصا ال لاف نوعبرا كانه دحوي نأ يسع لاقف همالك يف اضياأ دواعو نيعبراو ةسمخ مل تدجو نأ مهكلها

 .نأ كلد عنصا 1 لاق نوثالل مث دجوي نأ يسع ملكتا نأ هللا يذبل نيب بيبسعصي 2 لاقو 0 نيعبرألا امسسطصمل

 :بيبسب مهكلها ال لاق نورشع مث دجوي نأ يسع هللا يدي نيب مالكلا يف تنعما دق لاقو * نينألل مث تدجو

 مهكلها ال لاق ةرشع مث دجوت نأ يسع طقف ةرملا هذه ملكتا يتح يبر يدي نيب دتشي ال لاق * ىنيرشعلا

 رشع عسانلا لصنلا

 يلا ههجو يلع دجسو امىلابقتسال ماق امهأر املف اهباب يلع سلاج طولو ءاشع تمقو مودس يل نالوسرلا لخد مث
 ين الا 3 الاق امكقيرط يف اريس اجنداو امكلجرا السغاو اتيبو امكدبع تيب يلا اليم يديس اي لاقو * ضرآلا

 * اولكءاف اريطف زبخو اسلم امهل عنصفق هلزنم يلا الخدو هيلا الاهف ادج امهيلع ملا يتح * تميبن ةبحرلا
 ىف نيذلا موقلا عيمج ميش يلا ثدح نم تيبلاب اوطاحا دق مودص لها ةيرقلا لها اذاف اوعجضني نا لبق
 + امهعتاون يتح انيلأ امهجرخا ةليللا هذه يف كيلا ءااج ناذللا نالجرلا نيا هل اولاقو طولب اوعدف * .هتيحان
 اتفرع ام ناتنبا يف اثره * امبيلأ اويست ال يتوخا اي لاقو' * هارو عارصملا قل غاو بابلا يلا طول مهيلا جرح

 * يفقس لالظ تمم اولخد مهنال ايش موقلا .الوهب اوعنصت آو مكدنع نسح ام امهب اوعنصأو مكيلا امهجرخا الحر
 اميريلا انتءاسأ نم رثكا كيلا يسن نآلا انيلع مكحي راع انعم نكسيل ءاج دحاوا اولاتو بابلا نع مدقت اولاقف
 اقلغاو تيبلا يلا امهيلا طول الخداو امهيديا هيلا نالجرلا ادمف * عارصملا اورسكيل اومدقتو ادج طول يلع اوجلاف

 لاقو # بابلا دوجو نع اوزجمف مصش يلإ باش نم يشغلاب مهابرض تميبلا باب ين نيذلا موقلاو * بابلا
 + عضوملا اذه نم مهجرخا دلبلا يف هشلل نم عيمجو كتانبو كيندبو ربص نم انهاه اضيا كل نم اولل نالجرلا

 1ث 2



 مجرم * ةتيدملا اذه كالهال هللا انثعب دقو هللا يدي نيب مهتخرص يسمظع. دق نا عضوملا اذه سان اكلهم اناف

 #* بمعاللاك مهدنع ناكف هكلبم هللا نآل عتضوملا اذه نم اوجرخاو .اوموق مهل لاقو هتانب يذخا هراهصا ملكو طول
 دلابلاب نضرقني اليك نيتدوجرملا كيتنباو كدجوز ذهف مق نيلياق طول يلع نالوسرلا ملا رجلا عولط دنع ناك املف

 هل هللا ةمحر بسيسب هيتتبأ ديو هتجوز ديبو هديب نالجرلا كتلاسماف كثيلتغ »* ةيرقلا لها بنذب لزانلا

 .يف فقت الو كارو تيفتلت ال كسفغب منا هل الات جراخ يلا 'مهاجرخا املف * ةيرقلا جراخ يلا هاعدو و ةاجرخاف
 اظح تادبع دجو دق انوه * هللا يلوسر اي ال اول امبي نات يرام 14 لوعلا يلا صاخغتو جرملا نم يش
 ةيلبلا يقحلت اليل لبجلا يلا صلمتتلا يطا ال اناو يسفن ييمتل يعم هتعفص يذلا كلضف ترثك» كدنع
 0 ةريغص اهنا يلع اهيلا صلغتان ةريغص يو اهيلا بربلا يسكمي ةبيرق ةيرقلا هذه اذدوه :* توماف

 مث يلا الخلا عرسا * اهيف تاس يتلا ةيرقلا بلقإ ال ناب.اضيا رمالا اذه يف كتتتعفش دق |ذوه هل لاق
 2 78 يلع تجرخ سمشلا 2 رسغز ةيرقلا تبيهدأ كلذت اهلخدت نا يأ اه عبصأ نأ قيلما رس

 يرقلا كلت بلقف #* .ءامسلا نم هدنع نم أرانو اتيربك هرومع .يلعو مودس يلع رطبعا هللاو * رغز يلا لخد
 يلا ةادغلاب ميهربا ملداف * ملم يصن ٍتراصف هارو هتجوز:.يمتفتلاف * ضرالا تبين يتح اهناكس :عييمجو جرملا
 دعص دق اناف رظنف جرهلا ضرا رياسو هروهعو مودس هجو ىلع فرشاف * هللا يدي ىيب م بفقو يذلا عضوملا

 بلق ام دعب بلقملا طسو نم طولل قلطاف ميهربا هللا ركذ جرملا يرق هللا كلها املو * نيوتالا راتقك اهناخد
 ماقاف رغز يف ميقي نا فاخ هنا هعم هاتنباو د ماقاو رغز نم طول دعصف * طول اهنكسي ناك يتلا يرقلا
 * ءاسنلا ليبسك انيلا لخدي دلبلا يف ,لجر سيلو ميبش انوبأ يرغصلل .يربكلا .يرملاقو د« هاتنباو وه ”تاغملا ين

 يربكلا ٍتدءاجو ةليللا كلت يف ارمخ امهايا .اتقسف #* السن. انيبا نم يقيتسنو هعجاصنو ارمخ انابا يقسن يلعت
 هيقسف يبا سما تمعجابن اذنه يرغصلل يربكلا يسلات دغلا ناك املف * .اهمايق الو .اهءاينب ملعي ملو هتعجاصف
 يرغصلا تمماقو ارمخ امهابا ةليللا كلت يف اتقسف . اضيا السن هْبم يقبتساو هيعجاض يلعتو اضيا ةليللا ارمخ
 وبا وه بام هتمصأو انبا يربكلا تيلوو * امبيبا نم طول اتنبا تلمح : اهعايف لو اهماينب ملعسي ملو هتعحاصخ.

 0 يلا نامع ينب وبا وهو يمع ن هوو انبا تدلو اضيا يرغصلاو * مويلا يلا نييباوملا

 ْ نورشفلا لنلا

 نع ميهربأ لاق املو # صولمتلا يف نكسو رافجلا نيبو ميقر نيب ماقاو ةلبقلا دلب يلا ميهربا مث نم لحر مث
 لاقف ليللا ملح يف جملاميبا يلا هللا ثلالم ءاجو * اهذخاف نيطسلف كلم لاميبا ثعبو يتخا يه هتجوز هراس'
 او ل ا واو جو ؛ لعب تاذ يهو اهتذخا نأ ةءارملا ببسب تيام كنا هل
 د لاقف م كلذ تعنس يفك انو يسلق ةحجاوه يخا تلات ميا يمي يح يتخا يل لاق وه سيلا * هلتقت
 يطخت نا نع فيرعتلاب كتددصو كلذ تعنص كبلق ةعبب كنا تملع دق اضيا انا ماعلا يف هللا . كالم
 ملعاف 9 0 ناو ايمهتت كل اوعديو يسن هنأ لجرلا 'هجوز ددرا نآلاو اهنم اوندت كعدا ملا 0 2 يأ

 موقلا عزفف مالكلا اذهب مهملكو هداوق عيمجب اعدو ةادغلاب جلاميبا ملداو * كل ام عييمجو تننا كلاه كنا
 ا او ا يا ير ياعم احا و يس ار ميهربأ اعد مث * ادح

 ينأ لاق * رمألا اذه تلعف يتح انم تيءار ام هل لاخ مث + لعفت نأ زوج ل العلا يعم تعفو ةميلثم

 نبأ نع نويرت نع ةيقفلا لدي. + يليوز بوبس دلما ينطاتل يقرا 1١ه يف نبأ هلا فوخ لعل تلق
 يف يعم هنيعنصت يذلا كلضن اذه اهل تلق يبا تيب نم هللا ينعلتخا املف * ةجوز يل تراصف يما نم ال

 هيلا درو ميهربا كلذ يطعاو ءاماو اديبعو ارقبو امنغ خلاميبا ذخاف * يخا وه ينع ىلوق هيلا لخدن عضوم لك
 فلا كلخا تيطعا دق هراسل لاقو * هيف مقاف كلل ملص أم نيا كيدي نيب يدلب اذوه جلاميبا لاقو »* هتجوز



 هبسبسب خجلاميبا تريب لها نم محر لك سبح دعوت دق-ناك هللا نآل * ندلوف هاماو هتجنزو خاميبا هللا يناعف

 | * ميهربأ ةجوز هراس

 نورشعلاو يداحلا لصفلا
 كقولا يف هتخيكش نامز يف انبا ميهربال هراس تددلو و تلم # يعو امك اهب عنصو لاق امك هراس هللا يعر مث

 ةينامث نبا وهو هنتخو * حسا هراس هتدلو يذلا هل دولوملا هنبا ميهربا يمساف * هيف دلت اهنا هللا لاق يذلا

 عسص دق هراس تلاقو * هنبا قصصا هل دلو نيح ةئس هيام نبأ ميهريا ناكو * هب هللا هرما ام بسح . مايا

 ءيف انبا تدلو دا انبا عضرتس هراس نا ميهربأل لاق نم قدص تللاق مث * يل حرف عمس نم لكف ارورس هللا
 رجاه نبا هراس تار مث »* قا ماطف موي يف اميظع اسلج“ ميهربا عنصو مطفو يبصلا ربك مث * اهتخوضخيش
 * قمسأ ينبا عم ثري 2 هناف ابنباو ةمألا هذه نرطا ميهربأل تملاقف #* ابعال .ميهربإل هتدلو يذلا ةيرصملا

 ام لك تلتما رماو يبصلا رما كيلع قشي ال هللا لاقو * هغبا ببسي ميهربا يلع ادج رمالا كلذ ىتشن
 * كلسن هناف هما هنم ريصا اضيا ةمالا نباو * لسنلا كل اعدي هنم قتحسا ناف اهنم هلبتاف هراص كل هلوقت
 تصضمو اهقلطاو يبصلا اهاطعاو اهبكنم يلع امهريص رجاه يلا امبعفدف ءام ةيرقو اماعط ذجلاو ةادغلاب ميهربا ملداو

 تنسساهجن تصمو * رجشلا ضعب تمم يبصلا تحرطف ةبرقلا نم ءاملا ينفو * عبس ريب ةيرب ين تلضف
 هللا عمسو * تكبو اهتوص تمعفرو هاذح تسسلجف يبصلا تبوم يرا ال تلاق اهنال سوق ةولعك اديعب هاذح

 اهنيع نع هللا فشكف * ةريبك هما هنم ريصا يناف هيلع بلدي يبددشاو هيلمحاف يعوت * وه ثيح يبصلا

 .لاميبا لاق ريسقولا تللذ يف ناك املو < رصم دلب .نم ةجوز هما هل تذخاو ناراف ةبرب يف ماقإو * ايمار امالغ
 ال كنا انهاه هللاب يل فلحا نالاو #* هعنصت ام عيمج ين كعم هللا .نا الوق ميهربال هشيج سير لوختفو
 لاقف * هتنكس يذلا هدلبلا لها عمو كعم هتعنص يذلا ناسحالك يعم عنصت لب يبقعبو يلسنبو يردغت
 نم ملعا مل ملاميبا لاقف * هديبع اهوبصغ يتلا ءاملا ريب ببسب خاميبا ميهربإ ظعو و * فلحا انا ميهربا

 كلذ يطماف ارقبو امنغ ميهربا ذخا مث * مويلا الا .عمنسا مل اضيا اناو ينربخت مل ينناف اضياو رمالا اذه عنص

 عبسلا هذه ام جلاميبا هل لاقف * اهدحو منغلا نم جلعن عبس ميهربا بفتو و. * ادبع اعيمج اعطقو جلاميبا
 كلذلو *  ريبلا هذه ترفح يناب يل ةداهش نوكي نا لجا نم اهذخجءاتل لاق * اهدحو ابتفقو يتلا تاميعنلا
 يلا اعجنرو هيشيج سير لوختفو .حلاميبا ماق عبس ريب يف ادهع املو * افلح اعيمج امينا عبس ريب حضوملا يمس
 ,.ويطساف دلب يف ميهربا رواجو # ملاعلا هلآ هللا مسب مث اعدو عبس ريب ين ابصن هبصنو * ىنيطساف .دلب
 ظ ظ "ا ”- ظ ' 200 0 * ةريثك امايا
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 يذلا وثلدحاو كببا ذبخ لاق * كيبل لاقف ميهربا اي هل لاقف ميهربا هللا نعتما رومالا هذه دعب .ناك املو
 ميهربا ملداف * هب كنفرع؟ يذلا لابجلا ىحا يلع انابرق مث هدعصاو ةدايعلا دلب يلا ضعاو قمنا ومه هبت
 لاق يذلا عضوملا يلا يضمو ماقو ةديعصلا بطح قتقشو .هنبا قمضناو هعم هيمالغ ذخاو هرامح يرساو ةادغلاب
 ةيمالغل ميهربا لاقف * ديعب نم عضوملا رظنف هينيع ميهربا عفر ثلاثلا مويلا ناك املو * هيلا ضما هللا

 هريصو نابرقلا بطح ميهربا ذخاف * امكيلا عجرنو دجسنو مث يلا يضمن مالغلاو اناو رامحلا عم انهاه اسلجا



 ينب اي كيبل لاق هبا اي هيبا ميهربال ىحسا لاق مث * اعيمج ايضمو نيكسلاو رانلا هعم ذخاو هنبا قصصا يلع
 * اعيمج ايضمو ينب اي نابرقلل لمعلا رهظي هللا ميهربا لاق * نابرقلل لمعلا نياف بطحلاو رانلا اذوه لاق
 هنبا ىتعسا فتكو بطحلا دصنو مبذملا مث ميهربا ينبف هيلا ضما هللا هل لاق يذلا عضوملا يلا اءاج يتح
 ءامسلا نم هللا ثلالم دادانف * هنبا مبذيل نيكسلا ذخاف هدي ميهربا دمو * بصطحلا قوف مبذملا يلع ةريصو

 بعش يف مهتلم شبكب !ذاف كلذ دعب هينيع ميهربا' عفر مث * ينع كديحو كدبا دصت ملو هلل يتت كنا
 هرياز هللا محري ناكم عضوملا كلذ مسا ميهربا يمسو * هنبا لدب انابرق هبرقو هذخان هيلا يضمق هانرق رجشلا
 * 'ميهربأ اي ةيناث ءامسلا نم هللا ثللم يدان مث : سانلا يارتي نا بجي هللا لبج يف مويلا اذه يف لاقي امك
 كيف نكرابال * ثديحو كنبا ددصت ملو رمالا اذه تععنص ام لجال كنا هللا لوقي ثممستا يمساب لاقو
 كلسنب كربتيو * هيادعا يرق كلسن زوحيو رحجملا يطاش يلع يذلا لمرلاكو ءامسلا بكاوكك كلسن نرثكاو
 ماقاو عبس ريب يلا نوعمجا اوضمو اوماقف هيمالغ يلا ميهربا عجر مث * يلوق تلبق ام .ازج ضرالا مما عيمج

 ةينامثلا ءالوه اقبر دلوا لياوثبو * لياوثبو فالذيو شادلفو زحو دساكو * مارا وبا لياومقو هوخا زوبو هرسكب صوع
 ْ * احعامو شحاطو محاجو مباط اضيا يه تدلو اموار اهمساو هتماو * ميهربا يخا روحانل مهتدلو

 ظ نورشعلاو كثلاثلا لصفلا

 دلب يف يربح يه عبرا ةيرق يف هراس تتام مث * اهتايح ونص ةنس نيرشعو اعبسو هيام هراس رمع ناكو
 هبيرغ انا * الياق ثيح يب ملك هتيم ةرضح نم ميهربا ماق مث اهيكبيو اهبدني ميهربا لبقاف * ناعنك
 * هل نيلياق ميهربا ثيح ونب باجاف * يدي نيب نم يتيم نفداو مكدنع ربق زوح ينوطعأ مكعم فيضو
 كيلع لخ# ال انم لجر لكو كلتيم نفدا انروبق رايخ يف انئيب اميف هللا فيرش تننا انديس اي انم عمسا
 نا مهل لاقو مهملك مث * ثيح وئب مهو دلبلا لهال اركش دجسف ميهربا ماقف * كتيم هيف نفدت هل ربقب

 نأ يف * رحوص نبا نورفع دنع يل اوعفشت نأ ين ينم اوعمسأ يدي نيب نم يتيم نفدا نأ مكسوفن تمبتشا
 نورفع ناكو ربق زوح مكنيب اميف اهينيطعي لماك نمثب هتعيض فرط يف يتلا هل يتلا ةفعضملا ةراغملا ينيطعي
 * الياق هتيرق باب لخد نم رياس ةرضحبو مهترضحب ميهربا يثهلا نورفع باجاف * ثيح يب نيب اميف اسلاج
 يمع ينب ةداهشب كل ابتبهو دق اضيا اهيف يتلا ةراغملاو اهكتيطعا دق ةعيصلا ينم عمساف يديس اي انمث ركذت ال
 يتجاح سيل الياق مهترضح نورفع ملك مث * دلبلا لها ةرضع اركش ميهربا دهجحت * كتيم نفدا كل اهتبهو
 ميهربا نورفع باجاو * مث يتيم نفدا يتح ينم هلبقتو ةعيصلا نمُث كيطعاو ينم عمست كتيلف كدنع الا
 * اهيف كاتيم نفداف يه ام كنيبو ينيب هضف لاقثم ةيام عبرا يواست ضرا ينم عمسا يديس اي * هل لاقو
 زياج وه امم ضف لاقنم ةيام عبرا ثيح ينب ةرضمحم اهركد يتلا مهاردلا هل نزو هنم تكلد ميهربأ عمس املف

 عيمجو اهبف يتلا ةراغملاو ةعيصلا يرمم ةرضحب يتلا ةفعاضملاب ةفورعملا نورفع ةعيض تبجوف * راهتلا نيب
 نم لخد نم رياس ثيح ينب ةرصح ميهربال * يرش بوجو اريدتسم اهمغت عيمج ينو ابيف يذلا رجشلا
 دلب يف يربح يه يرمم ةرضح؛ ةفعضملا ةراغم لقح يف هتجوز هراس ميهربا نفد كلذ دغبو * مهتيرق باب
 ظ *  ثيح يب نم ربق زوح ميهربأل اهيف يتلا ةراغملاو ةعيضلا تبجوف * ناعنك



 ظ نورشعلاو عبارلا لصفلا
 عيمج يلع طلسملا هلزنسم ميش هدبعل لاق # يشب لك يف هل هللا كرابو ىنسلا ين نعطو ميهربا اش املو

 تانب نم ينبال ةجرز ذخ.ات ال نا ضرالاو تاومسلا بير هللاب كفلحاو * يدهع يلا كديب يموا هلام
 هل لاقف * قعحسا ينبال ةجوز ذخ.ءاتو يدلومو يدلب يلا يضمت لب * مبنيب اميف ميقم انا نيذلا نييناعنكلا
 ميهربا هل لاق * هنم تجرخ يذلا دلبلا يلا كنبا درا له دلبلا اذه يلا ينعبتت ءاشت ال ةءارملا لعل دبعلا
 يل لاق يذلاو يدلوم ضرا نمو يبا تيب نم ينجرخا يذلا ءامسلا بر هللا * مث يلا ينبا درت نا رذحا
 نع ينبال ةجوز ذخءاتف كلقيرط مجنبو كيدي نيب هكالمب ثعبي وه دلبلا اذه يطعا كلسنل الياق يل مسقاو
 * مث يلا يبا درت ال نا كفالحا نم الا هذه ينيمي نم يرب تناف كعبتت نا ةءارملا ءاشت ال ناو * مث
 لامج نم لامجا ةرشع دبعلا ذخا مث * رومالا هذه يلع هل فلحو هالوم ميهربا دبع يلا هديب دبعلا يمواف
 يلع ةيرقلا جراخ لامجلا خاناف : روحان ةيرق يلا ميارهان مارا يلا يضمو ماقو هديب هاوس ريخ لكو يضمو ةالوم

 مويلا يدي نيب قفو ميهربا يالوم هلا اي مهللا لاقف * تايقتسملا ءاسنلا جورخ تمقو ءاشع تمقو ءام ريب
 * ءام نيقتسيل نجرخ# ةيرقلا لها تانبو ءاملا نيع يلع فتاو انا اذوه * ميهربا يالوم يلا كلذب نسحاو
 كدبعل اهتقفو دق كلامج اضيا يقساو برشا لوقتف برشا يتح كترج يليم اهل لوقا يتلا ةيراجلا نوكيف
 لياوتبل تدلو يتلا اقبر تمجرخ نا همالك نم هغارف لبق ناكف * يالوم يلا تتسحا كنا ملعا اهبو قمحا

 تلزنف لجر اهفرعي مل ركب ادج رظنملا ةنسح ةيراجلاو * اهفتك يلع اهترجو ميهربا يخا روحان ةجوز اكلم نبا
 تلاقف  كترج ءام نم اليلق ينيقسا اهل لاقو اهءاقلتل دبعلا رضحاف * تدععهو اهترج تءالمو نيعلا يلع

 كلامج اضيا يقسا تلاق هيقس نم ترف املو : هتقسو اهدي يلع اهترج تلزناو تمعرساو يديس اي برشا
 تقس نا يلا يقتستل ريبلا يلا ايا ترضحاو ةاقسملا يف اهترج تشغرفو تمعرساف * مهبرش لمكي نا يلا
 نع لامجلا تغرف املف * ال ما هقيرط هللا مجنا له ملعيل اكسمم ابل الماتم لجرلا يقبو * هلامج عيمج
 ليقاثم ةرشع امهنزو اهيدي يف نيراوص لعجو هايا اهاطعاف لاقثم فصن هنزو بهد نم افنش لجرلا ذخا اهبرش
 * هيف تيبن انل اعضوم كيبا تيب يف دجا له تنا نم تنب ينيربخا اهل لاق كلذ دعب # بهذ
 اضيا انلو اندنع ريثك تقلاو نبتلا هل تاق مث * روحانل هتدلو يذلا اكلم نبا لياوثب ةنبا انآ هل تلاتف
 هناسحاو هلضف لخ# مل يذلا ميهربا يالوم هلا هللا ثارابت لاقو :* هلل دمحنو لجرلا رخ مث * تميبدملل عضوم
 ين نم ضعب تربخاو ةيراجلا ترضحا مث * يالوم يخا تيب يلا ميقتسم.قيرط يف ينريسو يالوم نم
 * نيعلا يلا ةيرقلا جراخ يلا لجرلا يلا نابآل رضحاف نابال يمسي خأ اقبرل ناكو * رومالا هذبب اهمعا تيب

 هيلا راصف لجرلا ينبطاخ اذك ةلياق اقبر مالك هعامس دعبو هتخا يدي يف نيراوسلاو فنشلا هرظن دعب كلذ ناكو
 تيبلا تلجن دق اناو ارب فقت اذامل هللا نم ثارابم اي لخدا لاقف * نيعلا يلع لامجلا عم فقاو وه اذاف

 هب لسغي ءام هاطعاو اتقو انبت ابل جرطو لامجلا نع لحو لزنملا يلا لجرلا لخدف * لامجلل اعضوم تعلصاو
 هل لاقف يمالكب ملكتا يتح لكا ال لاقف لكءايل هيدي نيب ماعطلا ريص مث * هعم نيذلا موقلا لجراو هيلجر
 الامجو ءاماو اديبعو ابهذو ةضفو ارقبو امنغ هقزرو مظعف يامل كراب هللاو * ميهربا دبع انا لاق * ملكت
 ال الياق يالوم ينفلحاف + هلام عيمج هاطعاف اهتخوخبش دعب هل انبا يالوم ةجوز هراس تدلو مث * اريمحو
 ةجوز ذخو يتريشع يلاو يبا تيب يلا سما لب * هدلب يف ميقم انا يذلا يناعنكلا تانب نم ينبال ةجوز فخدات
 نيب هكالمب ثعبي هتعاط يف تمكلس يذلا هللا يل لاقف # ينعبتت 2 ةءارملا لعل يديسل تقف #* ينبال

 اذا يجرح نم اربت ذينيح * يبا تيب نمو يتريشع نم يبال ةجوز ذخءات يتح كقيرط مماو كيدي



 ةيراجلاف ءاملا نيع يلع فقاو انا !ذوهف * هيف رياس انا يذلا يقيرط :مجنت تنك نا ميهربا يالوم هلا اي مبللا
 يقسا انا اضيار تننا برشا يل لوقتف * كترج نم ءام ليلق ينيقسا اهل لوقاف ءاملا يقتستل جرخت ينلا
 اهترجو ةجراخ اقبرب !ذاغ يسفن يف مالكلا نم غرفا' نا لبق انا * يالوم نبال هللا اهقفو يتلا ةءرملا يه كلامجل
 برشا تلاقو اهنع اهترج تلزناو تعرساف * ينيقسا ابل تللقف تقتساو نيعلا يلا تلتف اهفتك .يلع
 نبأ لياوثب تنب تلاق تننا نم تسب تلقف اهلاس مث * لامجهلا تنقسو تبرشف كلامج يتسا يتخ
 هلل ترحبسو هلإ تدجسو تررخو * ابيدي يلع نيراوسلاو ابفنأ يلع فنئشلا تريصف اكلم هل هتدلو يذلا روحان

 الصف نيعناص منك نأ نالاو * هببآ يالوم يخأ هنبا ذخال قح قيرط يف ينريص يذلا ميهربأ يآلوم هلأ

 نم الاقو لياوثبو نابال هباجاف * اراسي وا انيمي هجتأ يتح ينوربخلخ الو كلذب . ينوربخاف يالوم عم اناسحاو
 نوكتف صماو اهذخ كيدي نيب اقبر انوه » ريخ# الو رشب هيف كملكن قيطن ام رمالا اذه يرخ هللا دنع
 ةضف ةينا دبعلا جرخاو * هلل ضرالا يلع دجس مبمالك ميهربا دبع عمس املف * هللا قفو امك كالوم نبال ةءارما
 املف اوتابو هعم نيذلا موقلاو وه اوبرشو اولكاو * ابساو اهاخا اهاطعا فيارظو اقبر اهاطعاف ابايثو بهذ ةيناو
 كلذ دعبو رهشا ةرشع وا الوح انعم :ةيراهلا ميقت اهماو اهوخا لاقو * يالوم يلا ينوقلطا لاق ةادغلاب اوماق

 اهلنسنو ةيراجلاب اوعدن اولاقف * يالوم يلا يغمال ينوقلطا يقيرط مجنا دق هللاو ينورخوت ال مهل لاقف * يضمت
 اهتيادو مهتخا اقبر اوقلطاف * معن تاق لجرلا اذه عم نيضمتا .اهل اولاقو اقبرب اوعدف * اذه يف اهلوق نع

 * مهيناشب يرق كونب زوحنو تاوبرو فولا كلنم نوكي انتخا اي اهل اولاقو اقبرل اوعدو * هلاجرو ميهربا دبعو
 هترفس نع مدق دق قمنا ناكو * يضمو اقبر دبعلا ذخاف لجرلا عم نيضمو لامجلا نبكرف اهيراوجو اقبر تماقف
 عرف ليللا يلوت دنع ءارعصلا ين يلصيل قحسا جرغف * ةلبقلا دلب يف ميقم وهو يءارلا يحل ينلا ريبلا يلا
 تلاقو * لمجلا نع طقست تداك قمنا تارو ابينيع اقبر تسعفر املو * ةلبقسم لامج اذاف رظنف هينيغ
 صق مث * هب تطغتو عانقلا تذخاف يالوم وه دبعلا لاق انلابقتسال ءارعصلا يف رياسلا لجرلا اذه نم دبعلل

 ةجوز هل تراصو اقبر ذخاو هما هراس برضم يلا ىتحسا ابلخداف * ابعنص يتلا رومالا عيمج ىتحا يلع دبعلا
 | * همأ نع اهب ىصسأ يزعتو اهبحاو

 نورشعلاو سماغلا لصفلا

 ناشقيو * حوشو قابشيو نايذمو نادمو ناشقيو نارمز هل تدلوف * اروطق اهمسا ةجوز فخاف ميهربأ دواع مث
 لك اعادلاو عاديباو حونخو رفيعو افيع نايدم ونبو * ميمالو ميشوطلو :ميروشا اوناك نأذد ونبو ناذدو ابش دلوأ
 - رمهفرصو تابه ميهربا بهو ميهربال يتلا ءامألا يببلو * قحسال هلام عيمج ميهربا يطعاو * .اروطق ونب ءالوه

 سمخو ةنس ةيام اهشاع يلا ميهربا ةايح ينس مايا هذهو * قرشلا دلب للا اقرش هتايح يف هنبا قمحسأ نع

 ليعمساو قا هتفدو * هسوق يلا راص رمعلا نم عبش دق اخضيبش ةعالص ةبيشب ميهربا يفوت مث * ةنس نوعبسو
 نم ميهربا اهارتشا يتلا ةعيصلا * يرمم ةرضم يتلا ينهلا رحوص نب نورفع ةعيض ين ةفعصملا ةراغملا يف هانبا
 قممتا ماقاو هنبا قا يف هللا تراب نأ ميهربا توم دعب ناكو »* هراس هتجوزو ميهربأ ربق اهيل ثيح ينب
 * ميهربال راس ةما ةيزصملا رجاه هتدلو يذلا ميهربا نب ليعمسا ديلوت حرش اذهو * يارلا يحلل يتلا ريبلا دنع
 | * اسمو امودو عامشمو * ماسبمو ليابذاو راديقو ثويابن ليعمسا ركب مبتداو بسخ ليعمسأ يب ءامسا هذه

 افيرش رشع انثأ مهروصقو مهضابرا يف مهءامسا. هذهو ليعمسا ونب ءاوه * امذيقو- شفانو روطيو اميشو داذحو
 نم أونكسو #* ةموق يلا راص تام املو ينوت مث هةنس نوثالثو عبسو ةئنس ةيام ليعمسأ ةايحا ولص هذهو * مهمال

 قمنا رابخا هذهو * هتوخا عيمج ةرضب ماقاو لصوملا يلا يجت نا يلا رصم ةرضع يذلا رافجلا يلا .ةليوز
 نادف“ نم .يمرآلا لياوثب تسب اقبر. .جيزت يتح :ةنس نيعبرا: نبأ قسا نلكو * مسا كلوا ميهربا ميهربا نبأ



 هللا هعفشف ارقاع تنناك نا هتجوز لايح هللا يلا ىنحسأ عيفش هب مث » ةحوز هل .تمناكف ,يدللا ناب تمخأ مارا

 سمتللل كصضصمو هبلطا مل اذكه رمآلا نا ا 8 اهفوج يف نادلولا محدزا مث * هنجوز اقبر تلمع

 دياتيو ناقرتفي كياشحا يف نمم نيبزح الكو كنطب يف نيتما يوبا نا ابل هللا لاقف * « هللا دنع نم املع

 جرخ » اهنطب يف ناماوت اذاو ترلفن ابلمح مايا تلمك املف * ريغصلا مدخ# ريبكلاو رخآلا سمع رثكأ امهدحا

 يمساف صيعلا بقعب ةكسمم هديو هوخا جرخ كلذ دعبو  صيعلا هايمسأف رعش ةعردمك هندب لك ايرمحا لوألا

 ايوارحت الحر 596 افراع الجر صيعلا ناكف نامالغلا ربك مث # ادلو نا ةنس نيتس نبا قمنا ناكو بوقعي

 :: بوقعي تربحا اقبرو ديصلاب هتفرعمل صيعلا قمنا بحاف : ةيبخألا ين اميقم لياصفلا مات الحر بوقعيو

 رمحالا اذه نم ينمعطا تراكي صيعلا لات * بمغال وهو ءارعصلا نم صيعلا لخدف اخيبط برقعي مبط مث
 انا دره صيعلا لاقو : كتيروكب مويلا يتعب بوقعي لاقف * رمحالا صيعلا يمس كلذلو بغال يناف رمحألا

 (نييبطو | ازمخ بوقعي هاطعاو » هتيروكب ل لاق # ةيروكب يل نوكت املف توملا يلا رام

 * ةيروكبلاب صيعلا يزرأو يضمو برشو لكاف سدع نم

 نيطسلف كلم خاميبا يلا حا يضمو ميهربا مايا يف ناك يذلا لوالا عوجلا يوس دلبلا يف عوج ناك مث
 *« هنكسا كل لوقا يذلا دلبلا ين نكسا لب رصم يلا لزنت ال لاقف هللا كلالم هل رهاظتف * صولخلا يلا
 9 نادلبلا هذه 0 كل لعجاس يللا ٠ كيلعا 0 ال كعم نوكا 0 دلبلا اذه نكسأ لجاعلابو

 لاق 0 2 هتجوز نع عضوملا لها هلاس مث * يي يف نعت
 نيلطلا ب تللط املف  رظنملا ةنسح يه ذا اهببسب دابلا لها ينلحقت اليل

 ينأ لاقفذ يتخا ابنا تملق ادامل كتجوز يه دا لاقو هب اعدف :* ةتجور اقبر بعالي قدما اداف رظنف هل ةوك نس

 مل يلا ا ل يسيل حلاميبا لاق * اهببسب لتقا نأ تنفوغت
 0 عرز مث * التق لتقيلف هتجوزو لجرلا اذه يذا نم الياق موقلا عيمج يف خلاميبا يدانف * امثا انيلع
 * متع رم الك نو لجرلا نع مد : هل هللا كاريرا < هيام ةنسلا كلت 3 دافاف ضرالا كلت أ

 نع ماميبا لاق م مث 1 اهولمو اهودسا دق د نويطسلفلا نك 71 را ملا مايا ين هيب ٠ ديدع + اهرفح ينلا

 امك 0 اماعف كو دعب ”ىوطسافلا اهدسو هيبأ ميهرب مايأ يف 505 2 يتلا ءاملا رابا رثعف قىما داع

 ةاعر عم صولا ةاعر مصتخاف د» بذع ءام ريب مث اودجو يداولا يف قا ديبع رثح املو * هونأ اهامس

 تاذ اهامساف اهيلع اومصتخاف يرخآ ريب اررثحو : هعم اولغتشا امل الغش ريبلا يمسف انل ءاملا اذه نيلياقت قصصا

 نا هن هلل لاقو ليللا كلت يف هللا ثللم هل رهاظتو + حب جدع مث * دلبلا يف انيمنيو انيلع
 مساب اعدو احدمع مل ينبو 2 ميهربأ تيسااتيت رخو كدلع كرابا تكعم يناف فخغت ال كيبا ميهربا هلا

 نعبر لوخعمشو دمهب دن ثازحأو صولخحلا نم هيل راص جاميباو 7 أريب قمت ديبع مل أركو هبرمتم مث دعو هللا

 نأ انملع دق انا أولاقف د 00  ينومت درو 5 مد معلا ام 0 مدل لاف * هشيج



 اوجلداو * اوبرشو اولكاو اسلج مهل عئصف * هللا نم ثرابم نالا ثنناف مالسب كانقلطاو اضحم اريخ كب
 2 قحما ديبع ءاح مويلا كلذ يف ناك املف * مالسب هدنع نم اوضمو قمنا مهقلطاف هيخال .رمأ لك فله ةادغلاب

 اذه يلا عبس ريب ةيرقلا مسا كلذلو هعبس اهامساف * ءام اندجو دق هل اولاقو اورفح يتلا ريبلا ببسب هوربخاق
 نوليا تمذب ثامسابو يتحلا رياب تننب ثيدوهي اهمسا ةءارما جوزت ةنس نيعبرا نبا صيعلا راص املو * مويلأ
 * اقيرو قحسا يءار يتفلاخم اتناكف * يتحلا

 نورشعلاو عباسلا لصنلا

 دق انا !اذوه لاق * كيبل لاق ينب اي لاقف ربكالا هنبا صيعلاب اعدن رظنلا نع هانيع تمفعض قنا اش املو
 هعلصاو * اديص يل دصو ءارجصلا يلا جرخاو كسوقو كحالس كيلا لمحا نالاو * يتوم موي ملعا الو تخش

 قمنا ملك نيح اقبر تنعمسو * توما نا لبق يسفن ككرابت يكل اهنم لكأ اهب ينتءاو بمحا امك اناولأ ي
 !ذوه الوق اهنبا بوقعيل اقبر تللاق * هب يتءايو اديص ديصيل ءارحمتلا يلا صيعلا يضم املف هنبا صيعلا كلذب
 لبق هللا يدي نيب ككراباو اهنم لكا اناولا يل ملصاو ديصب ينتيا * الياق كلاخا صيعلا ملكي كابا تمعمس دق
 نيديج زعملا نم نييدج مث نم يل ذخو ميغلا يلا ضمأ * هب ترما ام ينم لبقأ ينب اي نللاو * يتوم
 بوقعي اهل لاق * هتوم لبق ككرابي يكل ابنم لكءايو كيبا يلا ابلخدتف * بمحا امك كيبال اناولا امهحلصا
 يسفن يلع بلجاف هنم رخاسلاك هدنع نوكاف ينسج يبا لعل *» درحأ لجر انأو ينارعش لجر يخا صيعلا نأ

 يضمن + كلذ يل ذخو ضماو لبقا نكل ينب اي كتنعل عافدتسا يلع هما هل تملاق # ةهكرب يل لصح# الو ةنعل

 ربكالا اهنبا صيعلا بايث اقبر تذخا مث * هوبا بسصحا امك اناولا هما هتحلساف هما يلا هب يتاو كلذ. ذخاو

 هيدي يلع امهتسبلاف زعاملا ييدج يدلج تذخاو * رغصالا اهنبا بوقعي اهتسبلاف تميبلا يف اهعم يتلا ةرخافلا
 نم * كيبل لاق تما اي لاقو هيبا يلا لخدف * هتعنص يذلا زبحخلا عم ناولالا هتطعاو هي هقلح ةسولم يلعو
 »* كسفن ينكربت يكل يديص نم لكو سلجاف مق ينترما امه ترعنص دق كركب صيعلا انا لاق يب اي تنا

 يتح مدقت لاق * كلذ يمادق ىتفو كبر هللا نا لاق ينب اي دوجولا تععرسا يتح كل قفتا اذاع لاق

 ادي ناديلاو بنوقعي توص توصلا لاقو هسجف هيلا مدقتف * ال ما صيعلا ينبا تننا له ينب اي كسجا
 لاق صيعلا ينبا تمنا * هل لاق مث هكرابذ نيتينارعش هيخا صيعلا يديك دادي تناك ذا هتبثي ملو * صيعلا
 ٠ لاق مث * برشف رمخع! هاتاو لكءاف هل مدقف يسفن ككرابت يك كديص نم لكا يتح يل مدق لاق * وه انا

 كراب دق ةضور ةحئاارك ينبا ةمحار رظنا لاقو هكرابف هبايث ةحلار مشو هلبقو مدقتف » ينب اي ينلبق مدقت هل
 كل عضو ممالا كل مدختو » ريصعلاو بوبعلا ةرثكو ضرأآلا مسدو ءامسلا لط نم هللا كيطعي » اهيف هللا

 نم قمتأ عرف املف * كثرابم ككرابمو نوعلم كنعال كلها ونب كل عضختو كتوخا يوم نكو بازحالا
 * هديص نم يفاو دق هوخا صيعلاو هيبا قحأ يدي نيب نم اجورخ بوقعي جرخ هنأ قفتا بوقعي كيربت
 هل لاقو * كسسفن ينكرابت يكل هنبا ديص نم لكءايو يبا موقي هل لاقف هيبا يلا اهب يتاو اناولا اضيا وه عئصو
 داص يذلا كاد نمف لاقو ادج اميظع اقلق ىحسا قلقف * صيعلا تركب كنبا انا لاق تننا نم هربا قحسا

 ةخرص خرص هيبآ مالك -صيعلا عمس املو * اورابم اضيا نوكيل هتكرابف يجن نأ لبق هنم تلكاو هب يناتاف اديس
 نالا لاقف * كدكرب ذخاو ركمب توخا ءاج هل لاقف * تمبا اي اضيا انآ ينكراب هيبال لاتو ادج ةرمو ةميظع
 »* ةكرب يل تيقبا 2١ لاق مث يتكرب ذخا دق ناآلا وه اكوهو يتروكب ذخأ الوأ نيترم يلبقعت دق بوتعي هامس هابا

 هب هتدنسا ريصعلاو بوبحلاو هل اديبع مهتلعج هتوخا عيمجو كالوم هتريص دق اذوه صيعلل لاقو قحسأ باجافن

 هتوص عفرو يتبا اي اضيا ينكربو تبا اي كلل يه ةدحاو ةكرب' هيبال صيعلا لاقف * ينب اي عنصا اذام .نالا كو
 عتفيس يلعو « ولع حس ءاهسلا ص نمو كدكسم نوكي ضرألا مسد نع أدوه ل لافو دوبأ قىحسا هباحاف 3 ابو



 ةكريلا ببسب بوقعي ىلع صيعلا دقحو * كقنع نع هرين تمككف تمييلوتسا اذا نوكيو مدختت كاخاو ايمن

 سيعلا مالكب اقبر تربخت + يخا بوقعي لتقاو يبا نزح مايا برقت هسفن يف صيعلا لاقو هوبا هكراب يتلا
 اي نآلاو * كلتقب تلدعوتم تاوخا صيعلا اذدوه هل تلاتو رغصالا اهنبا بوقعيب تعدتساو تنعبف ربكألا اهنبأ

 * كيخا ةيمح لوزت نا يلا ةريسي امايا هدنع مقاو * نارح يلا يخا نابال ىلا ضمان مقو ينم لبتا يب

 * ةايحلا يل املف دلبلا اذه لها رياس تائب نم وا نتياه

 نورشعلاو نماثلا لصفلا ظ

 كيمديو كيلع كرابي يناكلا رداقلاو د كلاخ نابال تائب نم مث نم ةءارماب جوزتو كما يبا لياوثب تميب

 كترواج» ضرا كئراب كدعب كلسنلو كل ميهربا ةكرب كيطعيو * مما قوج كنِم نوكيو كرثكيو

 هل ذغتيأ مارا نادف يلا هب ثععب دقو بوقعي كراب دق قحسأ نا صيعلا ملعف * صيعلاو بوقعي ما اقبر

 همأ نمو هيبا نم بوقعي لبقو د ناعنك تانب نم ةءرمب جوزتت ال هل لاقو هرما هكراب لاو ةجوز مث نم

 بوقعي ججرخ مث »* هيأسسن عم ةجوز هل نوكحل ثويابن تخا ميهربأ ىب ليعمسأ ةنبا ثكالحام جوزمف ليعمسأ

 عضوملا ةراجح نم ذخاو سمشلا تاغ !ذا مث تابو صاخلا عضوملا يناوف #* نارح يلا يضميل عبس ريب نم
 هللا ةكيالم ناكو ءامسلا ينادم هسءارو ضرألا يلع بسضتنم املس ناك املح يارف # هيف مانو هدسوتم اهريصف

 ضراألا ىتحا هلاو كيبا ميهربا هلا هللا انا هللا نع هل لاقف هماما افقاو هللا تالم اذاو د هيف لزنتو دعصت

 الو دلبلا اذه يلا كدراو تمكلس نيا كلظفحا كعم انا اهو * كلسنبو ضراآلا رياشع عيمح كب كربتيو

 مل اناو عضوملا اذه يف هللا رون نذا لاقو هتمون نم بوقعي ظقيتساف »* كتدعو املكب كلل يفا نا يلا ككرتا

 بوقعي ملدا مث * ءامسلا باب اذهو هللا تيب الا اذه امو عيضوملا اذه بفوخا ام لاقو فاحت # ملعا

 ليا تيب عضوملا كلذ يمسو # اهسار يلع انهد بسو ةكد هبصنو هدسوت لعج يذلا رجلا دخان ةادغلاب
 اهكلاس انا ينلا قيرطلا هذه يف ينظفحو يعم هللا ناك نأ الياق ارذن بوقعي رذن مث د زول الا ةيرقلا مسا امنأو

 يذلا رجلا اذه ناف * ايلو يب هللا ناكو يبا تميب يلا املا تمعجرو #* هسبلا ايوثو هلكءا اربخ ينقزرو

 # كل اريشعت هرشعا هينقزري ام عيمجو هللا تيب يل نوكي ةكد هتلعج

 نورشعلاو عساتلا لصفلا ظ

 منغلا .نم ناعطق ةثلث اذاو .ارعصلا يف ريب !ذاف يارف : قرشلا لها دلب يلا يضمو هيلجر بوقعي عفر مث
 ناعطقلا ةاعر تمعمتجا اذا ناكو # اهيف ىلع ةميظع ةرخصو ناعطقلا اهنم ةاعرلا يقست اهنال اهدنع ةضبأر

 نم اولاق ةوخا اي متنا نيا نم بوقعي مبل لاقف د هعضوم يلا دودر مث منغلا اوقسو ريبلا مف نع رجلا اوجرحد
 هتنبا ليحار اذوهو معن اولاق وه ملاسا مهل لاقف * ءمعن اولاقف روحان نبا نابال نوفرعتا مهل لاقف #* نارح
 اهب اوضماو منغلا اوقساف ةيشاملا مامضنا تمقو وه سيلو ريبك دعب راهنلا اذوه مهل لاق مث # منغلا عم ةياج
 * منغلا يقسنو ريبلا مف نع رجلا اوجرحديو ناعطقلا ةاعر عيمتمت نا يلا كلذ قيطن ال اولاق # اهوعراف
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 هلاخ نابآل نبا ليحار بوقعي يار امكف #* ةيعار تناك اهنال ايبا منغ عم ليحار تءاج مهبطاخب وه امنيب
 * اكبو هتوص عفرو ليحار بوقعي لبق مث #* همنغ يقسو ريبلا نع رجا جرحدو مدقت هلاخ نابال منغو
 هياقلل رضحا هتخا نبا بدوقعي ربخ نابال عمس املف # اهابا تربخاو ترضحاف اقبر اهتمع نبا هنا اهربخاو
 يمعلو يمظعف تننا, اما بوقعيل نابال لاق مث #*رومالا هذه عيمجب هربخاو هلزنم يلا هلخداو هلبتو هقناعف
 نابالل ناكو * كترجا ام ينربخا اناجم ينمدختا يبيرق تمسك ناو نابال هل لاقو د ارهش هدنع ثكمو
 * رظنملاو ةيلعلا ةئسح ليحار تناك ناو ناتنسح» اايل انيعو * ليحار يرغصلا مساو اايل يربكلا مسا ناثنبا
 كل اهايا ياطعا نابال لاق * ئرغصلا كتنبا ليحارب نينس عبس كيمدخا لاقو بوقعي ليحار بحاف
 , ةريسي ماياك هدنع تناكو نينس عبس ليحارب بوقعي همدخف »* يدنع مقاف رخا لجرل اهايإ ياطعا نم ملا
 عضوملا لها نابال عمجن # اهيلا لخداو يمايا تلمك دق فنا يتجوز ينطعا هل لاق مث #* ابل هتبحم نس

 نوكتل هتما افلز نابال اهاطعاف د اهيلا لخدو هيلا ابفزف هتنبا اايل ذخا ءاشعلا ناك املف د اسلجع ميل عنصو
 * ينتبترا اذاملف تاتمدخ ليحارب سيلا يب تمعنص اذام نابالل لاقف !ايل يه اذاف ةادغلاب ناك املف د ةما اهل
 اًضيا هذه كييطعاو هذه عوبسا لمكا نكل » يربكلا لبق يرغصلا جوزت نا اندلب يف اذك عنصي ال نابال لاق
 داظعا مث د اايل هذه عوبسا لمكو اذك بوتعي عفنصف * رخا نينس عبس يدنع اهمدخت يتلا ةمدغلاب

 رثكأ اهبحا ليحار يلا لخد املف ةما اهل نوكتل هتعا ابلب هتنبا ليحار نابال ىيطعاو » ةجوز هتنبا ليحار
 اايل يلمح + رقاع ليحارو ادلو اهقزرف ةضغبم اايل نا هللا ملعو د« رخا نينس عبس همدخ مث اايل نم
 تدلوو اضيا تلمحو #* يلجر ينببحي نالاو يفعض يلا هللا رظن دق تلاق ابنال نيبوار هتمساو انبا هتددلوو
 انبا تدلوو اضيا تلمحو ده نوعمش هتمساو اذه اضيا ينقزرف ةءونشم ينال ياعد هللا عمس دق تلاقو انبا
 انبا تتدلوو اضيا تلمحو #* يويل هتمساو دالوا ثلث هل تدلو دق ينال يجوز يلا فطعني ةرملا هذه تلاقو
 , * ةدالولا نع تمغقو مث اذوبي هتمسا كلذلو هللا ركش ددجا ةرملا هذه تلاقو

 نوثلثلا لصفلا
 هبضغ دتشاف # ةتيام اناف الاو ادلو يل قزرتسا هل تلاقو اهتدسح يدوقعيل دلت مل اهنا ليحار تار املو

 يرجح يف دلت اهيلا لخدأ اهلب يتمأ هذه ترلاق »* نطبلا رمث كعنم يذلا انا هللا نود سعأ لاقو اهيلع

 بوقعيل تدلوو اهلب تلمح # بوقعي اهيلا لخدف ةجوز اهلب اهتما هتطعاف #* اهنم اضيا يتيب ينبيو
 اهلب اضيا تملمحو #* ناد هتمساو اذه ينقزرف يتوص عمس اضياو يل هللا مكح دق ليحار تلاتف # انبا
 تقطاو يتخا عمم تفطعنا هللا دنع نسم ةفطع ليحار تلاقف * بوتعيل ايناث انبا تدلوو ليحار ةما

 * ةحوز بوقعي اهطعاو اتمأ افلز تذخا ةدالولا نع تمغقو دق اهنا اضيا اايل تار املو يلاثغن هتمساو

 ايناث انبا اايل هما افلز تددلوو #* داج هتمساو ربحلا مص دق اايل تلاقف # انبا بوقعيل اايل ةما انلز تدلوف

 ةطنحلا ناصح مايا يف نيبوار يضم مث #* ريشا هتمساف ءاسنلا ينغصي نأ يفصو ,نم اايل تلاقف * بوقعيل

 اما اهل تلاقف + كنبا حافل نم ينطعا ابل ليحار تلاقف اايل هما يلا هب يتءاف ءارحتلا يف احافل دجوف

 * كللذ لدب ةليللا تادنع ماني هنكل ليحار تلاق اضيا ينبا حافل يذخات يتح يجوز تذخا نا كانك

 مانف ينبا مافلب كتققمتسا ينال يلا لخدأ تلاقف هءاقلت اايل تجرخ ءاشع .ءارعصلا نم بوقعي ءاح املف

 هللا يناطعا دق اايل تلاقف #* اسماخ انبا تدلوو تلمهف اايل ءاعد هللا عمسف ه# ةليللا كلت اهدنع

 تللاقف #* بوقعيل اسداس انبا تدلوو اايل ضيا تلمع *راخاسي هتمساف يلجرب يتعءعا تجيز امك يرجا

 دعبو #* نولوبز هتمساف نينب ةتس هل تدلو اذا يلجر يننكاسي ةرملا هذهو ريخ ضيوفت هللا ينضوف دق اايل
 انبا تدلوو تلمحن # ادلو ابقزرف اهاعد عمسو ليحار هللا يعر مث * انيد اهتمساف ةنبا تدلو كلذ.



 فسوي ليحار تدلو املف د*رخآ انبا هللا ينديزي ةلياق بفسوي هتمساو :»* راعلا ينع هللا مض دق تملاقو

 نب كتمدخ يتاوللا يتوسنو يدالا ينطعاو د يدلبو يعضوم يلا يضما يتح ينقلطا نابال بوقعي لاق

 تبرج دق يناف مقا كدنع اظح تدجو نأ نابال هل لاقف * «كتمدخ يلا يتمدخ ملعت كناف صما يتح

 فيك ملعت تنا هل لاق # اهكيطعا يتح كترجا يل نيب لاقو * كلجا نم يلع كراب دق يئاعت هللا نا

 نآلاو يببسب هللا كيلع كرابو أريثك تممنو ةليلق تناك اهناف » يدنع كتيشام تناك فيك كتمدخ

 هيف رمألا اذه يب تمعنص !نا نكل ايش ينطعت ال بوقعي لاق كيطعا اذام لاق #* يتيبل اضيا انا عنصا يتم

 يف ءامح ةاش لكو قلباو طقنم زعم لك اهنم لزغاو كمنغب مويلا رما # اهظنحاو كمنغ يعر يلا عجرا

  نابال لاق * يدنع قورسم وبف اضيا ناصلا نم ءامحو زعملا نم اطقتمو قلبا وه سيل ام لك ناب كيدي.

 ةطقنملا زونعلا عيمجو ةطقنملاو ةلجحملا* سويتلا مويلا كلذ يف لزعف * تلق امك نوكي كلذ تيل معت

 نيبو مهنيب مايا ةثلث ريسم ريصو # هينب ديب كلذ لعجف ناضلا نم اضيا ءامح لكو ضايب هيف ام لك قلبلاو

 رشق يأ اهرشقو بلدو زوجو بطر ينبل يصع بوقعي ذخا مث #* ةيقابلا نابال منغ بوقعي يعرو بوقعي

 مدغلا يج ىنح .املا يتاسم ضاوحالا يف اهرشق ينلا يصعلا عضوو # اهيلع يذلا ضايبلا طشق يتح ضيبا |

 3 اقلبو. هطقدمو دل بح“ تدلوو يصعلاب ناضلا تسحول اهاف د كلذ دنع محوتنف اهلايح نوكستو برشفأ

 اهفضي ملو اهدحو اناعطق هل لعجو نابال ناض ىف ءامحو لجع“ لك منغلا لوا يف لعج ناضلا بوقعي درفا املو

 * اهيلع محوتلل ضايحلا يف اهاذح يصعلا ريصي ةيعبرلا منغلا يمحت تمقو لك يف توقعي ناكو #: نابال منغ يللا

 منغلا هل تراصو ادج ادج لجرلا رسياف .بوقعيل ةيعبرلاو نابالل ةيفيرغلا ريصتف كلذ ريصي ال منفلا تنفرخ .اذأو
 * ريمحو لامخو ديبعو ءاماو ةريثكلا

 ظ نوثلذلاو يداهلا لصفلا

 كيابا دلب يلا عجرا بوقعيل هللا لاقو * لبق امو سما لثم هعم وه سيل !ذاف نابال هجو اضيا بوقعي

 اذوه # امل لاقف همنغ دنع يلا ءارحتلا يلا اايلو ليحارب اعدو بيوقعي ثعبف »* كعم نوكاو كدلومو

 ' تملقف بوقعي اي ملحلا يف هللا تللم يل لأق مث + ةيجهنلخو ةطقنمو ةلجعع منغلا ىلع ةدعاصلا سودتلا

 دق يناف ةيهنلخو ةطقنمو ةلج“ منغلا يلع ةدعاصلا سويتلا عيمج رظناو كينيع عفرا لاق * كيبل

 ترذنو ةبيصنلا كانه تمم نا ليا تيب يف كل رشبملا رداقلا انا * كب هعناص نابال ام عيمج تيءار

 يقب له هل انلاقو |ايلو ليحار هتباجاف * كدلوم دلب يلا عجراو دلبلا اذه نم يرخاف مق نالاو ارذن مث يل

 انغلا عيمج امأو # انمث لكاو انعاب هناك» هدنع انبسح ءابرغلاك نآلا #* انيبا تيب يف ةلحنو بيصن انل

 متكو »# اهيبال يذلا لاثمتلا ليحار تمفخاف همنغ رجل يضم دق نابال ناكو , * ناعنك دلب يلا هيبأ قحسا

 ه«دصق لعجو تارفلا ربعف ردابو هلام عيمجو وه فرصناف #* فرصنم هناب ةربخ# مل لا ينمرالا نابال بوقعي



 ملكت نا نم رذحا هل لاقو.ليللا ملح ين ينمرالا نابال يلا هللا كالم .اجن * شرح لبج يف هقعلو مايا
 هتوخا نابال لزناف .لبجلا يف هتميخ برض دق بوقعي ناكو بوقعي نابال قمل مث رش يلا ريخ نم بوقعي

 يتانبو ينب لبقا ينرذت ملو # ريبانطو فوفدو ءانغو حرفب كععيشا تكف هب ينربخت ملو هينتمتكو تنفرصناف
 يل لاق ةحرابلا مكيبا هلا نا الول ارش مكب عنصا نا ةتاطا يدي يف دوجومو * تمعنص اميف تلهج دق نالا
 تتقرس اذاملف كيبا تيب يلا تقتشا اذا تيضم ايضم نآلاو د رش يلا ريخ نم بوقعي ملكت نأ رذحا

 كدوبعم تدجو نمو »* كيتنب ينيصعت اليل تملقو تفوح ينال نابل لاق ناب بوقعي باجاف # يدوبعم
 لخدنف * هتفخأ ليحأر نأ بوقعي ملعي ملو دذخو يعم كل وه يش. يا تملا انتباحكا اذح ييحت 1 دعص

 * ليحار ءابخ يلا لخدف اايل ءابخ نم جرخ مث ايش دج ملو نيتمإلا ءابخو اايل ءابخو بوقعي .ءابخ نابآل

 دج ملو يل ضرع دق ءاسفلا ليبس دا كيدي نيب نم موقا نأ قييطا ال يناف يديس يلع دتشي 1 اهيبال تلاقف
 دقو »* ينتقهر نا يتيطخ امو يعرج ام هل لاق ناب هباجاو نابال مصاخو بوقعي يلع كلذ دتشاف #» لاثمتلا

 هب انوخبرويو كباحساو يباحسا اذح انهاه هريص كتيب ةينا عيمج نم تدجو اذامف يتينا عيمج تسسج

 مومسلا ينقرحت رابنلا يف تسنكو # اليل تددكو اراهن تددك هبلطت يدي نمف هقكلبتسا امو كيلا عندا مل
 .قنس ةرشع عبرا ابنم كتمدخ كلزنم يف ةنس نورشع يل اذه #* ينيع نم يمون رفنو ليللا يف ديلجلاو
 انوع يل ناك قححسا عرفو ميهربا يبا هلا اول #* دادعا ةرشع يترجا تلدبف كمدغب نيدس تسي كيتنبب
 بوقعيل لاق ناب نابآال باجاف #* ةحرابلا كخماوو هلآلا رظن ينك بعتلو ينفعضا اغراف ينتقلطا دق نالا تنكل
 امهدالابو يتنبب مويلا لعفا نا تيسع امف يل وه هارت ام عيمجو يمنغ منقلاو ينب نونبلاو يتانب تانبلا
 هعفرو ارجح بوقعي ذخاف * كديبو ينيب ادهاش نوكيو تاو انا ادهع دهعن لاعت نكل # ادلو نيذلا
 ' نابال هامبو # اهقوف اماعط اولكاو امجر اهوبصنو ةراهح اوعمجن ةراجح اوعمجا هباحسأل بوقعي لاق مث # ةبيصن
 تلذلو مويلا كنيبو ينيب دهاش مجرلا اذه نابال هل لاقو * ذيع لج ةيناربعلاب هامس بوقعيو ةدابشلا مجر
 * هبحاص نسم انم دحاو لك رتتسن اناف كيلعو يلع علطي هيف لاق علطملا رجلا يمسو + ةداهشلا مجر هامس
 نابال لاقو * كنيبو ينيب دهاش هللا رظنا بيرغ ناسنا انعم .سيل ءاسن امهيلع ذغتت الو يتنب بذعت ال نا
 نا ةدهاش ةبيصنلاو دهاش مجرلا اذه * كنيبو ينيب اهب تودس يتلا ةبيصنلا هذهو مجرلا اذه اذر» بوقعيل
 فلحو امهيبا هلا وه اننيب اميف مك روحان هلاو ميهربا هلا « رشل يلا امهزوجت ] نأ كيلعو كيلا امهزوجا ال
 اماعط اولكءاف اماعط اولكءاي نأ يلا هباحساب اعدو لبجلا يف احببذ بوقعي مبذ مث + ىحسا هيبا عرفب بيقعي
 * هعضوم يلا عجرف نابال يضم مث مهل اعدو هتانبو هينب لبقف نابال داف * لبجلا يف اوتابو

 نوثلدلإو يناثلا لصفلا

 عضوملا كلل يمسو هللا ركسع اذه مهءار امل بوقعي لاقف # هللا ةكيالم هتءاجافو هقيرط يف يضم بوقعيو

 مهاسوإو * موذا لقح هارش دلب يلا هيخا .صيعلا يلإ هيدي نيب البر لسرا بوقعي نا. مث * نيركسعلا اذ
 تبراصو #» نالا يلا ترخءاتف ناب دنع تنكس ينا بوقعي كدبع لاق اذك صيعلا يديسل اولوق اذكه الياق

 بوقعي يلا لسرلا عجرف * كدنع اظح دجال يديس ربخي نم تثعبو ءاماو ديبعو منغو ريمحو رقب يل
 هب قاضو ادج بوقعي فام * لجر ةيامعبرا هعمو كياقلل ضام وه اذاف صيعلا كيخا يلا انرص ىيلياق

/ 



 ناك هكلهاف 55 يلا صيعلا ءاج نا لاق» * نيركسع يلع لامجلاو رقبلاو منغلاو هعم نيذلا موقلا مسقف رمألا

 تادلب يلا ع عجرأ يا لياقلا هللا اي قحسأ يبا هلاو ميهربا يدج هلا اي بوقعي لاق مث * اتيلف يقابلا ركسعلا

 ينذ تدع عم دعس يذلا ناحل لصفلا حيمج را نم لقأ 5 * كيلا نسسحأو و يلاو

 ردفملا لورك للسما روضاو كارلا يعج يا تسلا ١ > يالا ب كلاهما نه يح نم تنس قنا نأ

 رنع يتيام * هيخا صيعلل ةيده هعم هب ءاج امم لزعو ةليللا كلت يف مث تابو * هرثك نم يصح ال يذلا

 نيرشعو ناريث ةرشعو ةرقب نيعبراو اهدالوا عم ةعضرم ةقان نيثالثو »* اشبك نيرشعو ةممن يتيامو اسيت نيرشعو
 ةجرف اوريصو يمادق اومدقت مل لاقو ةدح يلع اعيطق اعيطق هديبع ديب كلاذ لعجو * شاحج ةرشعو اناتا
 يضمت نيا يلاو تمنا نمل لاقف كلاسو يخا صيعلا كيجن نا الياق لوألا يصوو * عيطق نيبو عيطق نيب
 * .انارو اضيا وه !ذوهو صيعلا يديس يلا ةثوعبم ةيده يه بوقعي كدبعل لقف »* كيدي نيب يذلا اذه نملو

 صيعلل نولوقت لوقلا اذه لثم الياق ناعطقلا عم نيضاملا رياس اضياو ثلاثلا اضياو كلذ لئثمب اضيا يناثلا يصوو

 رظنا كلد دعبو يدي نيب ةمدقتملا ةيدبلاب الوا هاضرتا لاق هنال انأرو بوقعي أدوه اضيا اولوقو د هومتيفاو اذأ

 0 ل هدمدقنف * ينعنشي هلعل هبجي يلا

 فتم نم ناد قلي ل هنا يار اهل +رجغلا علطم ل را سو هيلا اللا ل لل

 نا نود كقلطا 9 لاق ينقلطا هل لاق رجلا علط املف # هل هتعراصم يف بوقعي كثلرو قح لازف هكرو
 اضيا ليارسأ لب طقف بوقعي ادبا كمسا يمسي 1 لاق هد بوقعي هل لاق تكمسأ ام هل لاقو * ينكرابت

 كلاوس امو لاق كلمساب ينربخأ هل لاقو بوقعي هلاس مل »* كللذ تمقطاو سانلا دنعو هللا دنع تسار كنال

 ب يع 00 3 ف 0 الياق ليايتن  بوقعي علا يح هيف ل 0

 نودلتلاو ثلانلا لصنفلا

 اايلو ليحار يلع هدالا قرفف لجر هيام عبرا هعمو لبقم صيعلا اذاف رظنف هينيع بوقعي عفر مث
 نسف مهمدقي وهو * كلذ دعب اهدالراو ليحار مث اهدالاو !ايل مث اللا امهداللاو.نيتمالا ريصوو #* نيتمالاو
 + ايكبو هلبقو هقنع يلع بكناو هقناعف هياقلل صيعلا رضحاف ه* هيخأ نم اند نأ يلا تاأرم عبس ضرألا يلع

 ناتمآلا مدقتف * كدبع هللا مهقزر نيذلا دالوألا لاق كلئم ءاوه نم لاقف دالوالاو ءاسنلا رظنف هينيع عفرف

 لاق مث #١ | نسف ليحارو فسوي مدقت كلذ دعبو اودجت اهدالوأو اضيا أايل تسدقت مث * اودجحت .امهدالرأو

 يتب هنم رثكأ يل دوجوم صيعلا لاق + يديس دنع اظح دحال لاق هتاجاف يذلا ركسعلا عيمج كل ادامل هل

 تيار يناف يدي نم يتيده لبقاف كدنع اظح تدجو نأ يديس اي ال بوقعي لاق # كلام يخا اي كل

 رثكا يل دوجومو ينفار دق هللا ناف كل اهب تيج يتلا يتكرب لبقاو * ينع ضراف فارشألا هجو رظنك كبجو
 دالولا نا ملعي يديس هل لاق * كعم ريساو يضمنو لحرن هل لاق مث * اهذخا يتح هيلع ملف كلذ نم
 اناو هدبع يديس مدقتي د اهنم ريبك توامت أادحاو اموي اهتددك 7 يدنع تاعضرم رقبلاو مدغلاو .باطر

 صيعلا لاقف 3 ةأرش يلا يءذبس يلا يجأ نا ا دالودلا لحا نعو يعم يذلا تكالملا لجأ نم , اديور مهقوسأ

 يف صيعلا عجرف #* يديس دنع ظعلا اذه لك تدجو دق اذامل لاق يعم نيذلا موقلا نم ثلعم فلخاف



 ةيراجلاف ءاملا نيع يلع فقاو انا !ذوبف * هيف رياس انا يذلا يقيرط :مجنت ىمنك نأ ميهربا يالوم هلا اي مسللا
 يتسا انا اضياو تمنا برشا يل لوقتف * كترج نم ءام ليلق ينيقسا اهل لوقاف ءاملا يقتستل جرحت يتلا
 اهترجو ةجراخ اقبرب !ذاف يسفن يف مالكلا نم غرفا' نأ لبق انا * يالوم نبال هللا اهقفو يتلا ةءرملا يه كلامجل

 برشلا تلاقو اهنع اهترج تلزناو تععرساف * ينيقسا ابل تلقف تقتساو نيعلا يلا تلزنف ابنك .يلع
 نبأ لياوثب تنب تلاق تننا نم نتمنب تلقف اهتلام مث * لامهلا تنقسو تبرشف كلامج يتسا يتخ
 هلل تحبسو هلل تدجسو تررخو :* اهيدي يلع نيراوسلاو اهفنا يلع فنشلا تريصف اكلم: هك هتدلو يذلا روحان

 الصف نيعناص متنك نأ نآلاو * هنبال يالوم يخا ةنبا ذخال قح قيرط يف ينريص يذلا ميهربا يآوم هلا
 نم الاقو لياوثبو نابال هباحاف * اراسي وا انيمي هجنا يح ينوربخاف الو كلذب ينوربخاف يالوم عم اناسحأب
 نوكتف ضماو اهذخ كيدي نيب اقبر ١نوه » ريخ# الو رشب هيف كملكن قيطن ام رمالا اذه يرخ هللا دنع

 ةضف ُهينأ دبعلا جرخأو * هلل ضرالا يلع دهيم ممالك ميهربا دبع عمس املذ * هللا نتفو امك تالوم نبال ةءارمأ

 املف اوتابو هعم نيذلا موقلاو وه اوبرشو اولكاو * اهساو اهاخا اهاظعا فيارظو اقبر اهاطعاف ابايثو بصهذ ةيناو
 كلذ دعبو رهشا ةرشع وا الوح انعم :ةيراجلا ميقت اهعاو اهوخا لاقو * يالوم يلا ينوقلطا لاق ةادغلاب اوماق

 اهلنسنو ةيراجلاب اوعدن اولاقف * يالوم يلا يضمال ينوقلطا يقيرط مجملا دق هللاو ينورخوت ال مهل لاقف * يضمت
 اهتيادو مهتخا اقبر اوقلطاف * معن تاق لجرلا اذه عم نيضمتا .اهل اولاقو اقبرب اوعدف * اذه يف اهلوق نع

 * مهيناش يرق كثونب زوحو تاوبرو فولا كلنم نوكي انتخا اي اهل اولاقو اقبرل اوعدو * ةهلاجرو ميهربا دبعو
 هترفس نم مدق دق قحأ ناكو * يضمو اقبر دبعلا ذخاف لجرلا عم نيضمو لامجلا نبكرف اهيراوجو اقبر تماقف
 جرف ليللا يلوت دنع ءارحصلا يف يلصيل قعسا يرخف # ةلبقلا دلب يف ميقم وهو يءارلا يحلل يتلا ريبلا يلا
 تللاقو * لمجهلا نع طقست تداك قصصا تارو ابينيع اقبر تسعفر املو * ةلبقمم لامج اذاف رظنف هينيع
 صق مث * هب تطغتو عانقلا تذخاف يالوم وه دبعلا لاق انلابقتسال ءارعصلا يف رياسلا لجرلا اذه نم دبعلل

 ةجوز هل تراصو اقبر ذخاو هما هراس برضصم يلا قحسا ابلخداف * اهعنص يتلا رومالا عيمج قحسا يلع دبعلا
 ش * همأ نع اهب قصسأ يزعتو اهبحأو

 ظ نورشعلاو سماخلا لصفلا ظ

 ناشقيو * حوشو قابشيو نايذمو نادمو ناشقيو نارمز هل تدلوف * اروطق اهمدا ةجوز فخاف ميهربا دواع مث
 لك اعادلاو عاديباو حونخو رفيعو افيع نايدم ونبو * ميمالو ميشوطلو ميروشا اوناك نأذد ونبو ناذدو ابش. دلوأ
 مهفرصو تابه ميهربا بهو ميهربا#ل يتلا ءامألا' يببلو * قمحال هلام عيمج ميهربأ يطعاو » .اروطق ونب هالوه

 سمخو ةنس ةيام اهشاع يتلا ميهربا ةايح- ينس مايأ هذهو * قرشلا دلب يلا اقرش هتايح يف هنبا قما نع
 ليعمساو قعضا هتفدو * هسوق يلا راصو رمعلا نم عبش دق اخعبش ةءدلاص ةبيشب ميهربا يفوت مث 2* 'هنس نوعبسو

 نم ميهربأ اهارتشا يتلا ةعيضلا * يرمم ةرض# ينلا يتحلا رحوص نب نورفع ةعيض يف ةفعصملا ةراغملا يف هانبا
 قممتا ماقاو هنبا قا يف هللا تراب نا ميهربا توم دعب ناكو »* هراس هتجوزو ميهربا ربق اهيل ثيح ينب
 * ميهربال راس ةما ةيزصملا رجاه هتدلو يذلا ميهربا نب ليعمسا ديلوت حرش اذهو * يارلا يحلل يتلا ريبلا دنع
 | * اسمو اموذو عامشمو * ماسبمو ليابذاو راديقو ثويابن ليعمسا ركب مهتداو بسخ ليعمسا ينب ءامسا هذه
 افيرش رشع انثا مهروصقو مهضابرا يف مهءامسا. هذهو ليعمسا ونب ءالوه * امذيقو شفانو روطيو اميشو داذحو
 نم أولكسو * ةسوق يلا راص تام املو يفوت مث ةنس نولالثو عبسو ةدس هلام ليعمسأ ةايح ولس هذهو مههمال

 قمنا رابخا هذهو. * هتوخا عيمج ةرضحا ماقاو لصوملا يلا يجآت نا يلا رصم ةرضعس يذلا رافجلا .يلا .ةليوز
 نادف نم .يمرآلا لهاوثب تسب اقبر. جوزق ينح :ةنس نيعبرأ نبأ ىقحسا نلكو. *: ىما كلوا ميهربأ ميهربأ نبأ



 هللا هعفشف ارقاع تناك ذأ هتجوز لايح هللا يلا ىتحسأ عيفش مث * ةجوز هل .تنناكف يبل نابال تمخا مارا

 سمتللا تضمو هبلطا مل اذكه رمالا د ل نادلولا محدزا مث * هتجوز اقبر تلمع

 نعول ل كاوا دورا دا واود يل دوور ولا ادب نو

 3 ل هستعب 1 هديو ةوخأ جرخ 5 لدعبو * صيعلا يع 7 دن دب لك ايرمحا لولا

 0 الحر ديصلاب افراع الجر صيعلا ناكف نامالغلا ربك مث * 00 نا ُهلس نيتس نبأ قحمأ ناكو برقعي

 : بوقعي تمربحأ اقيرو ديصلاب هتفرعمل صيعلا قمححاأ بحاف * ةيبخألا ين اميقم لياصنلا مات الحر بوقعيو

 رمحالا اذه نم ينمعطا بوقغيل صيعل لاقف * بمغال وهو ادا صيعلا لخدف اخغيبط بوقعي مبط مث
 انأ ف صيعلا لاقو 3 كتيروكب مويلأ يدعب بوتعي لاقف : رمدالا سميعلا يدع كلدلو بغا يناف رمحألا

 (نييبط 7 ا يو ا * ةيروكب يل نوكت املف توملا يلا رام

 * ايروكبلاب ضيعلا يرراو يففوب برشو لكان سذغ نم

 نورشعلاو سداسلا لصفلا
 نيطسلف كلم غاميبا يلا ىنحنا يضمو ميهربا مايا يف ناك يذلا لوالا عوجلا يوس دلبلا يف عوج ناك مث

 :: هنكسا كل لوقا يذلا دلبلا يف نكسا لب رصم يلا لزنت ال لاقف هللا تالم- هل رهاظتف * صولخلا يلا
 يناو نادلبلا هذه كالسنلو كل لعجاس يننال تايلع كراباو تلعم نوكا ينناف دلبلا اذه نكسا لجاعلابو
 مهب كربتبو نادلبلا هذه عيمج مهيطعاو ءامسلا بكاوكك كلسن رثكاو * كيبا ميهربال هتمسقا يذلا مسقلاب
 ماقاف 0 يعيارشو ي ياياصوو يءعوصر نم هدظف هتسأ ام ظغحو قوق ميهربأ لبق ام ءازح »* ضرألا معا عيمج

 لاق ينجوز يه لوقي نا نم فاخ هنال يتخا يه لاقف هتجوز نع عضوملا لها هلام مث * صولخلا يف قا
 راقب تلم لاعبا ملط ل ياسا تلاط املف * رظنملا ةتسح يه ذا اهببسب دابلا لها ينلدقت اليل
 ينا لاتف يتخا اهنأ تلق اذامل كتجوز يه نا لاقو هب اعدف * هتجوز اقبر بعالي ىحما !ذاف رظنف هل ةوك نم

 كامو واكو ووكر حلاميبا لاق * اهببسب لتقا نا تنوغت
 نا غرز مث » : الثق لتقيلف هتجوزو لحرلا اذه يدا نم الياق موقلا عيمج يف خ /اميبأ يدانف * امثا انيلع

 »+ مظع رم املك ناكو لجرلا ناش 0 * هل هللا ثارابو رزهلاب نام ةنسلا تع ين دافاف ضرألا كلت ين

 0 عيمجو * : نويطسلفلا هدسح ينح ةميظع ذدحالفو رقب ةيشامو مبغ هةيشب ام هل تراصو ادح اميظع راص نأ

 قحمال كاميبا لاق مث * ابأرت اهولمو اهردس دق نويطسلفلا ناك هيبا ميهربا مايا يف هيبإ ديبع اهرفح ينلا
 مث : + مث ماقاو صرلفلا يدا يف لزنن قتحمسأ مث نم يضمف * : ادح اثم تمملثع دق كلناذ اندنع نم شضمأ

 امك .امساب اهامسو هتوم دعب نويطسلفلا اهدسو هيبا 0 مايا يف ترفح تناك. يتلا ءاملا رابا رفع ىما داع

 ةاعر عم صولخلا ةاعر مصتخاف * بذع ءام ريب مث اودجو يداولا يف قحسا ديبع رفح املو * هونا اهامس
 تا اهامساف اهيلع اومصتخاف يرخا أرب ا :« دعم اولغتشا امل الغش ريباا يمسنف الل ءاملا اذه نيلياق قحسأ

 هللا عسوي نآلا لاقو ةعسلا تاذ اهامساف اهيلع اومصتخ ملو يرخا اريب اورفحو مث نم لقتنا مث * دانعلا
 انا هنع هل لاقو هايللا كلت يف هللا تللم هل رهاظتو »* عبس ريب يلا مث نم دعص مث : دلبلا يف انيمنيو انيلع

 اينبإ

 لب اعدو اعباذم مث ينبو * ميهربا بيسب كلسن رثكاو كيلع تبا كعم يناف فخت ل كيبا مي هربأ هلأ

 595 لوخممثو دمب دن ثازحاو صولخلا نم هيل راص خاميبأو * اريب قم ديبع مث أركو هبرضم مث دمو هللا

 نا انملع دق انا اولاقف + مكدنع نم ينوهت درطو ينومتضغبا متثاو يلا منبج ما - * نا * هشيج
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 اوجلداو * اوبرشو اولكاو اسلجم مهل عئصف #* هللا نم ثرابم نآلا تناف مالسب كانقلطاو اضحم اريخ كب
 2 قمسا ديبع ءاح مويلا كللذ يف ناك املف * مالسب هدنع نع اوضمو قمنا مهقلطاف هيخال .رمأ لك فلم ةادغلاب

 اذه يلا عبس ريب ةيرقلا مسا كلذلو هعبس اهامساف * ءام اندجو دق هل اولاقو اورفح يتلا ريبلا ببسب هوربخاق
 نوليا تننب ثامسابو يتحلا رياب تننب ثيدوهي اهمسا ةءارما جوزت ةنس نيعبرا نبا صيعلا راص املو  مويلا
 * اقيرو قحسا يءار يتفلاخم اتناكف * يتملا

 ١ نورشعلاو عباسلا لصنلا ظ

 دق انآ اذوه لاق * كيبل لاق ينب اي لاقف ربكالا هنبا صيعلاب اعدن رظنلا نع هانيع تمفعض ىت#| خاش. املو
 هعلصاو  !ديص يل دصو ءارعصلا يلا جرخاو كسوقو كحالس كيلا لمحا نالاو * يتوم موي ملعا الل تخش
 قمنا ملك نيح اقبر تنعمسو * توما نا لبق يسفن ككرابت يكل اهنم لكأ اهب ينتءاو بحا امك اناولا ي

 !ذوه الوق اهنبا بوقعيل اقبر تللاق * هب يتءايو اديص ديصيل ءارحتلا يلا صيعلا يضم املف هنبا صيعلا كلذب .
 لبق هللا يدي نيب ككراباو اهنم لكا اناولا يل ملصاو ديصب ينتيا * الياق كاخا صيعلا ملكي كابا تمعمس دق
 نيديج زعملا نم نييدج مث نم يل ذخو منغلا يلا ضمأ * هب كرما ام ينم لبقا ينب اي نالاو * يتوم

 بوقعي اهل لاق * هتوم لبق ككرابي يكل ابنم لكءايو كيبا يلا ابلخدتف + بحا امك كيبال اناولا امهحلصا
 يسنفن يلع بلجاف هلم رخاسلاك هدنع نوكاف ينسج يبا لعل * درجا لجر اناو ينارعش لجر يخأ صيعلا نأ

 يضمف » كلذ يل ذخو صماو لبقا نكل ينب اي كتنعل عافدتسا يلع هما هل تملاق * ةكرب يل لصح# الو ةنعل

 ربكالا اهنبا صيعلا بايث اقبر تذخا مث * هوبا بسحا امك اناولا هما هتحلصاف هما يلا هب يتاو كلذ. ذخاو

 هيدي يلع امهتسبلاف زعاملا ييدج يدلج تذخاو * رغصألا اهنبا بوقعي اهتسبلاف تيبلا يف اهعم يتلا ةرخانلا
 نم * كيبل لاق تسبا اي لاقو هيبا يلا لخدف * هتعنص يذلا زبغلا عم ناولالا هتطعاو * هقلح ةسولم يلعو

 »* كسفن ينكربت يكل يديص نم لكو سلجاف مق ينترما امك تمعنص دقت كركب صيعلا انأ لاق ينب اي تنا

 ادي ناديلاو بنوقعي توص توصلا لاقو هسجف هيلا مدقتف * ال ما صيعلا ينبا تننا له ينب اي كسجأ
 لاق صيعلا ينبا تمنا * هل لاق مث هكرابذ نيتينارعش هيخا صيعلا يديك دادي تناك نا هعبشي ملو * صيعلا

 لاق مث * برشف رمخما هاتاو لكءاف هل مدقف يسفن ككرابت يك كديص نم لكأ يتح يل مدق لاق * وه انا

 تراب دق ةضور ةحئارك ينبا ةمحلار رظنا لاقو هكرابف هبايث ةحلار مشو هلبقو مدقتف * ينب اي ينلبق مدقت هل
 كل عضختو ممالا كلل مدختو * ريصعلاو بوبهلا ةرثكو ضرالا مسدو .ءامسلا لط نم هللا كيطعي د اهيف هللا
 نم قنا غرف املف * كرابم ككرابمو نوعلم كنعال كما ونب كل عضغتو كتوخا يلوم نكو بازحالا
 » ه«ديص نم يفنأو دق هوخا صيعلاو هيبا قحنا يدي نيب نم اجورخ بوقعي جرخ هنا قفتا بوقعي كيربت

 هل لاقو * كسفن ينكرابت يكل هنبا ديص نم لكءايو يبا موقي هل لاقف هيبا يلا اهب يتاو اناولا اضيأ وه عئنصو
 داص يذلا كلاذ نمف لاقو ادج اميظع اقلق قا قلقف * صيعلا كركب كنبا انا لاق تننا نم هربا قححأ
 ةخرص حرص هيبآ مالك -صدعلا عمس املو * اكرابم اضيأ نوكيل ةتكرابف يجأ نأ لبق هنم تلكاو هب يناتاف اديص

 نآلا لاقف * كدكرب ذخاو ركمب كوخا ءاج هل لاقف * تمبا اي اضيا انا ينكراب هيبال لاقو ادج ةرمو ةميظع
 * ةكرب يل تيقبا 2١ لاق مث يتكرب ذخا دق نآلا وه اذوهو يتروكب ذخأ الوا نيترم ينبقعت دق بوتعي دامس هابا

 هب هتدنسا ريصعلاو بوبحلاو هل اديبع مهتلعج هتوخا عيمجو كالوم هتريص دق اذوه صيعلل لاقو قحنا باجان
 هتوص عفرو يتبأ اي اضيا ينكربو تبا اي كلل يه ةدحاو ةكربا: هيبال صيعلا لاقف * ينب اي عصا اذام .نالا كنو
 كفيس يلعو * ولع نم ءامسلا لط نمو كنكسم نوكي ضرالا مسد نم اذوه هل لاقو هوبا حسا هباجاف د اكبو



 صيعلا مالكب اقبر تربغف يخا بوقعي لتقاو يبا نزح مايا برقت هسفن يف صيعلا لاقو هوبأ هكراب يتلا

 اي نآلاو * كلثقب ثلدعوتم كوخا صيعلا اذوه هل تلاقو رغسالا اهنبا بوقعيب تمعدتساو تنثعبن ربكالا اهنبا
 * كيخا ةيمح لوزت نا يلا ةريسي امايا هدنع مقاو * نارح يلا يخأ نابال ىلا ضماف مقو ينم لبتا يب

 * دحاو موي يف امكلكلا اليل مث نم كذخاف ثعبا هب تمعنص ام يسنيف كلعف نم كيخا بصضغ لاوز دنعو
 لدم ثيح تانب نم ةءارماب بوقعي جوزت ناف ثيح يتيبا لبق نم يتايح يف ترجض دق قحال تلاق مث

 * ةايعلا يل املف دلبلا اذه لها رياس تائب نم وا نتياه

 نورشعلاو نماثلا لصفلا ظ

 مارا نادف يلا صماف مق #* ناعتك تانب نم ةجوز ذخات ال هل لاقف هاصواو هكرابو بوقعي قحسا اعدف

 «كترواجم ضرا كئراب كدعب كلسنلو كل ميهربا ةكرب كيطعيو * مما قوج كنِم نوكيو كرثكيو

 يخا يمرألا لياوثب نبا نابال يلا مارا نادف يلا يفمن بوقعي قحنا لسراو #* ميهربال هللا بهو يتلا

 هما نمو هيبا نم بوقعي لبقو د ناعنك تانب نم ةءرمب جوزتت ال هل لاقو هرمأ هكراب دأو ةجوز مث نم
 هدلح يلا سيعلا يضمصو 3 هيبأ قمم دنع رارشأ ناعنك تائب نأ صيعلا يأر املو 23 مأرا نادف يلا يتمو

 بوقعي .جرخ مث : هيأسن عمم ةجوز هل نوكتل ثويابن تمخا ميهربأ نب ليعمسأ ةنبا ثالحام يوزشف ليعمسأ

 عضوملا ةراجح نم ذخاو سمشلا  تباغ اذا مث تابو صاخلا عضوملا يناوف * نارح يلا يضميل عبس ريب نم
 هللا ةكيالم ناكو ءامسلا ينادم هسءارو ضرالا يلع بضتنم املس ناك املح يارف * هيف مانو هدسوتم اهريصف
 ضرالا ىتحسا هلاو كيبا ميهربا هلا هللا انا هللا نع هل لاقف هماما افقاو هللا ثتللم اذا» * هيف لزنتو دعصت
 ابونجو الامشو اقرشو ابرغ اومنتو ضرالا بارتك كلسن نوكيو * كلسنلو اهيطعا كل اهيلع ميان تنا يتلا
 الو دلبلا اذه يلا كلدراو تمكلس نيا كظفحا كلعم انا اهو * كلسنبو ضرالا رياشع عيمج كب تكربتيو
 مل اناو عضوملا اذه يف هللا رون نذا لاقو هتمون نم بوقعي ظقيتساف * كتدعو املكب كل يفا نا يلا ككرتا
 بوقعي ملدا مث #* ءامسلا باب اذهو هللا تيب الا اذه امو عضوملا اذه فوخا ام لاقو فاح # ملعا
 ليا تيب عضوملا كلذ يمسو # اهسار ىلع انهد بصو ةكد هبصنو هدسوت لعج يذلا رجا ْذخاف ةادغلاب
 اهكلاس انا يتلا ىتيرطلا هذه يف ينظفحو يعم هللا ناك.نا الياق ارذن بوقعي رذن مث # زول الا ةيرقلا مسا امناو

 يذلا رجلا اذه ناف # ايلو يل هللا ناكو يبا تيب يلا املاس تمعجرو # هسبلا ابوُثو هلكءا ازبخ ينقزرو
 # كل اريشعت هرشعا هيئنقزري ام عيمجو هللا تيب يل نوكي ةكد هتلعج

 نورشعلاو عساتلا لصفلا
 منغلا .نم ناعطق هثلث !ذاو ءارعصلا يف ريب !ذاف يارف * قرشلا لها دلب يلا يضمو هيلجر بوقعي عفر مث

 ناعطقلا ةاعر تمعمتجا اذا ناكو #* اهيف ىلع ةميظع ةرغصو ناعطقلا اهنم ةاعرلا يقست اهنآل اهدنع ةضبأر

 نم اولاق ةوخا اي متنا نيا نم بدوقعي مل لاقف د هعضوم يلا دودر مث منغلا اوقسو ريبلا مف نع رجلا اوجرحد
 هتنبا ليحار اذوهو معن اولاق وه ملاسأ مهل لاقف # معن اولاقف روحان نبا نابآل نوفرعتا مهل لاقف * نآرح
 اهب اوضماو منغلا اوقساف ةيشاملا مامضنا تمقو وه سيلو ريبك دعب راهنلا اذوه مهل لاق مث # منغلا عم ةياج

 * منغلا يقسنو ريبلا مف نع رجلا اوجرحديو ناعطقلا ةاعر عيمتمت نا يلا كلذ قيطن ال اولا + اهوعراف
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 هلاخ نابآل هنبا ليحار بوقعي يار امكف » ةيعار تناك اهنال اهيبأ منغ عم ليحار تدءاج مهبطاخب وه امنيب

 * اكبو هتوص عفرو ليحار بوقعي لبق مث * هملغ يقسو ريبلا نع رجا جرحدو مدقت هلاخ نابآل منغو
 هياقلل رضحا هتخا نبا بوقعي ربخ نابال عمس املف »* اهابا تربخأو ترضحاف' اقتير اهتمع نبا هنأ اهربخاو

 يمعلو يمظعف تننا, اما بوقعيل نابال لاق مث # رومالا هذه عيمجب هربخاو هلزنم يلا هلخداو هلبقو هقناعف
 نابالل ناكو »* كترجا ام يربخا انام“ 5 يبيرق تمسك ناو نابال هل لاقو د ارهش هدنع ثمكسو

 : رظنملاو ةيلعلا ةنسح ليحار تناك ناو ناتنسح» اايل ائيعو * ليحار يرغصلا مساو ايل يربكلا مسا ناتنبا
 كل اهايأ ياطعا نابال لاق » يرغصلا كتنبا ليحارب سنس عبس كمدخا لاقو بوقعي ليحار بحانف

 , ةريسي ماياك هدنع تناكو نينس عبس ليحارب بوقعي همدخغف #* يدنع مقاف رخا لجرل اهايا ياطعا نم ملا
 عضوملا لها نابال عمجن # اهيلا لخداو يعايا تملمك دق نا يتجوز يطعا هل لاق مث #* ابل هتبمح“ نم

 نوكتل هتمأ افلز نابال اهاطعاف * اهيلا لخدو :هيلا اهفزف هتنبا اايل ذخا ءاشعلا ناك املف د اسلج“ ميل عدصو

 #١ يدفرا اداملف كاتمدخ ليحارب سيلا يب تمععنص أدام نابالل لاقف اايل يه اناف ةادغلاب ناك املف #* ةما اهل

 اضيا هذه كيطعاو هذه عوبسأ لمكأ نكل » يربكلا لبق يرغصلا جوزت نا اندلب يف اذك عنسي ال نابال لاق

 داظعا مث د اايل هذه عوبسا لمكو اذك بوقعي عنصف * رخآ نينس عبس يدنع اهمدخت ىتل 2١ ةمدغلاب

 رثكا ايبحا ليحار يلا لخد املف هما اهل نوكتل هتما ابلب هتنبا ليحار نابال ىطعاو »* ةجوز هتنبا ليحار

 أالل تلمح #رقاع ليحارو ادلو اهقزرف ةضغبم !ايل نا هللا ملعو * رخآ نينس عبس همدخ مث اايل نم

 تدلوو اضيأ تمحو #2 يلجر ينبح نالاو ينعض يلا هللا رظن دق تلاق ابنآل نيبوار هتمساو انبأ تدلوو

 انبا تدلوو اضيا تلمحو » نوعمش هتمساو اذه اضيا ينقزرف ةءونشم ينال ياعد هللا عمس دق تلاقو انبأ

 انبا تندلوو اضيأ تلمحو * يودل هتمساو دالوا ثلث هل تدلو دق ينال يجوز يلا فطعني ةرملا هذه تلاقو

 5 » ةدالولا نع تمغقو مث ادوبي هتمسا كلذلو هللا ركش ددحا ةرملا هذه تلاقو

 نوشثلتلا لصفلا

 . هيضغ كتشاف #» هتيام اناف الأو ادلو يل قزرتسا هل تلاقو 0 :وقعيل دلت مل اهنا ليحار تار ام'و

 يرجح يف دلت اهيلا لخدأ اهلب يتمأ هذه تمرلاق #» نطبلا رمث كلعنم يذلا انا هللا نود سعأ لاقو اهيلع

 بوقعيل تدلوو اهلب تلمحن » بوقعي اهيلأ لخدف هجحوز اهلب ايتما هتطعاذ » ابنم اضيا ىتيب ينببو

 اهلب اضياأ تلمحو + ناد تقناو اذه يدررلا ناز عم اسرو ل هللا مج هت ليحار تللاقف :: انبأ

 كنقطاو يتخأ عمم تفطعنا هللا دنع نم ةفطع ليحار تلاقف * بوقعيل ايناث انبا تدلوو ليحار ةما

 * ةجوز بوقعي اهطعاو اهتما افلز تذخا ةدالولا نع تضفقو دق اهنا اضيا اايل تار املو » يلاتغت هتمساو

 ايناث انبا اايل تما افلز تددلوو # كاج هتمساو ربخلا مص دق اايل تلاقف # انبا بوتعيل اايل ةما انلز تدلوف

 نعا داصح مايا يف نيبوار ينفم م »* ريشا هتمساف ءاسنلا ينغصي نا يفصو ,نم اايل تلاقف د: بوقعيل

 اما اهل تلاقف د كنبا حافل نم ينطعا ابل ليحار تلاقف ا!ايل هما يلا هب يتءاف ءارحتلا ين احافل دجوف

 * كلذ لدب هةليللا ع 7 هنكل ليحار تللاق اضيا ينبأ ح -اغل يدذخات يتح يب < تدذخاأ نأ كانك

 مانف ينبا حافلب كتققمتسا ينال يلا لخدأ تلاقف هءاقلت ا١ايل تيجرخ ءاشع .ارعتصلا سم بوقعي ءاح املف

 هللا يناطعا دق اايل تملاقف #* اسماخ انبا تدلوو تلمهف اايل ءاعد هللا عمسف د ةليللا كلت اهدنع

 تملاقف »* بوقعيل اسداس انبا تدلوو اايااضيا تامهف : راخاسي هتمساف يجرب ينعأ تجوز امك يرجأ

 هعبو د نولوبز هتمسأف نينب هتس هل تدلو اذا يلجر ينكاسي ةرملا دددويويخ صضيوغت هللا يدضوف دق اايل

 انبا تدلوو تلمح # ادلو ابقزرف اهاعد عمسو ليحار هللا و » انيد اهتمساف ةنبا تددلو كلذ



 فسوي ليحار تدلو املف دعرخا انبا هللا ينديزي ةلياق فسوي هتمساو 2# راعلا ينع هللا مض دق تلاقو

 نيب كتمدخ يتاوللا يتوسنو يداللا ينطعاو * يدلبو يعضوم يلا يضما يتح ينتلطا نابال بوقعي لاق
 تميرج دق ينأف مقأ تادنع اظح تدجو نا ناب2 هل لاقف * «كتمدخ يلا يتمدخ ملعت كنان ضما يتح

 فيك ملعت تنا هل لاق #* اهكيطعا يتح كترجا يل نيب لاقو * كلجا نم يلع كراب دق يئاعت هللا نا
 نآلاو يبيسب هللا كيلع كرابو اريثك تممنو ةليلق تناك اهناف * يدنع كتيشام تناك فيكو كتمدخ
 هيف رمالا اذه يب تعنص اذا نكل ايش ينطعت ال بوقعي لاق كيطعا !ذام لاق #* يتيبل اضيا انا عنصا يتم

 يف ءامح ةاش لكو قلباو طقنم زعم لك اهنم لزعاو كمذغب مويلا رمأ #* اهظفحاو كمنغ يعر يلا عجرا
 نيب يترجا بلطا نا ترضح !دا ادغ يلددع يل دهشيف * يترجا «ثللد نوكيو زعملا يف طقنمو قلباو ناضل

 نابآل لاق * يددع قورسم وهف اضيا ناصلا نم ءامحو زعملا نم اطقتمو قلبا وه سيل ام لك ناب كيدي.
 ةطقنملا زونعلا عيمجو ةطقنملاو ةلجح#لا" سويتلا مويلا كلذ يف لزعف * تلق امك نوكي كلذ تيل معن
 نيبو مهنيب مايا ةئلث ريسم ريصو # هينب ديب كلذ لعجت ناضلا نم اضيا .ءامح لكو ضايب هيف ام لك قلبلاو
 رشق يلا اهرشقو بلدو زوجو بطر ينبل يصع بوقعي ذخا مث 0#: ةيقابلا نابال منغ بوقعي يعرو بوقعي
 منغلا يجت ىتح ءاملا يتاسع ضاوحالا يف اهرشق يتلا يصعلا عضوو # اهيلع يذلا ضايبلا طشق يتح صيبا

 * اقلبو ةطقنمو لكك“ تدلوو يصعلاب ناتلا تممحوت اهناف * كلذ دنع محوتتف اهلايح نوكتو برشنل

 اهفضي ملو اهدحو اناعطق هل لعجو نابال ناض ىف ءامحو لج“ لك منغلا لوا يف لعج ناضلا بوقعي درفا املو
  اهيلع محوتلل ضايحلا ين اهاذح يصعلا ريصي ةيعبرلا منغلا يمحت تمقو لك يف توقعي ناكو #0 نابال منغ يلا

 منغلا هل تراصو ادج ادج لجرلا رسياف بوقعيل ةيعبرلاو نابالل ةيفيرخلا ريصتف كلذ ريصي ال منغلا تفرخ .اذاو
 * ريمحو لامجو ديبعو ءاماو ةريثكلا

 نوثلشلاو يداهلا لصفلا

 يارو ه:راسيلا اذه عيمج عنطسا هلام نمو انيبال ام عيمج بوقعي ذخا دق نيلياق نابال ينب مالك عمسو

 انوه * امبل لاقف همنغ دنع يلا ءارحتلا يلا اايلو ليحارب اعدو بسوقعي ثعبف #* كعم نوكاو كدلومو

 اذك لاق نأ * يب يسي نا هللا هعدي ملو دادعا ةرشع يرجا لدبو ينم رخس امكوباو * يتوق عيمجما

 تملقف بوقعي اي ملحلا يف هللا كالم يل لأق مث #* ةيجهنلخو ةطقنمو ةلجح“ منغلا يلع ةدعاصلا سويتلا
 دق يناف ةيهتلخو ةطقنمو ةلجف“ منغلا يلع ةدعاصلا سويتلا عيمج رظناو كينيع عفرا لاق * كيبل
 ترذنو ةبيصنلا تلانه تحسم نإ ليا تيب يف كل رشبملا رداقلا انا * كب هعناص نابال ام عيمج تيءار

 انغلا عيمج اماو # انمث لكاو انعاب هناك»و هدنع انبسح ءابرغلاك نآلا #* انيبا تيب يف ةلحنو بيصن انل
 بوقعي ماقف # هعئصاف كل هللا لاق ام عيمجن نالاو اندالوالو انل وبف ائيبا لبق نم هايا هللا كدافا يذلا

 يلا يحيل مارا نادف يف هكلم يذلا هحرس عيمجو هتيشام عيمج قامو »* لامجلا يلع هءاسنو هينب لمحو
 متكو » اهيبال يذلا لاثمتلا ليحار تمفخاف همنغ رجل يضم دق نابال ناكو , * ناعنك دلب يلا هيبأ قحسا

 هدصق لعجو تارفلأ ربعف ردابو هلام عيمجو وه فرصناف »# فرصنم هناب ةربخ# مل دا ينمرألا نابآل بوقعي



 عبس ريسم ةبلكو هعم هباحسا ذحلاف :* فرصنا دق بوقعي نا ثلاثلا مويلا يف نابال ربخاف * شرج لبج
 ملكت نا نم رذحا هل لاقو.ليللا ملح ين ينمرالا نابال يلا هللا تالم ءاجن 3 ندر :ليخ يف هقعلو مايا
 هتوخا نابال لزناف .لبجلا يف هتميخ برض دق بوقعي ناكو بوقعي نابال قحأ مث -*رش يلا ريخ نم بوقعي
 تيفتخا اذاملو »* فيسلاب نيتيبسملا# يتنب تنقسو ينتمتك ذا تمعنص اذام نابال لاقف * شرج لبج يف
 يتانبو ينب لبقا ينرذت ملو د ريبانطو فوفدو ءانغو حرفب كععيشأ تكف هب ينربخت ملو هينتمتكو تارضباف

 تكدوبعم تدجو نمو #* كيتنب ينيصعت اليل تملقو تفوت ينال نابل لاق ناب بوقعي باجاف * يدوبعم
 لخدن * هتفخأ ليحار نا بوقعي ملعي ملو هذخو يعم كل وه يشل يأ تملا انباحسأ أذح ييح# ال هعم

 * ليحار ءابخ يلا لخدف اايل ءابخ نسم جرخ مث ايش دج ملو نيتمإلا ءابخو اايل ءابخو بوقعي .ابخ نابآل
 * ايش دج ملو ءابخلا عيمج نابل سسجت هقوف تسسلجو لمجلا بق يف هتريصو لاثمتلا تذخا دق يهو
 دج ملو يل ضرع دق ءاسفلا ليبس نا كيدي نيب نع موقا نأ قيطا ال يناف يديس يلع دتشي 1 اهيبال تلاقف

 هب انوخاويو كباحصاو يباحتا اذح انهاه هريص كتيب ةينأ عيمج نم تدجو !نامف يتينأ عيمج تسسج

 ةسيرفو * لكا مل كمنغ شابك نمو لكشي مل كزعاومو كلاخر كععم ةنس نورشع يل اذه اي * لدبلا يلع
 مومسلا ينقرحت رابذلا يف تنكو + اليل تددكو اراهن تددك هبلطت يدي نمف هتكلبتسا امو كيلا عفدا مل
 .قنس ةرشع عبرا اهنم كتمدخ كلزنم يف ةنس نورشع يل اذه * ينيع نم يمون رفنو ليللا يف ديلجلاو

 بوقعيل لاق ناب نابال باجاف #* ةحرابلا كلخبوو هلالا رظن ينك بعتلو ينعصل اغراف ينتقلطا دق نالا تنكل
 امهدالوابو يتنبب مويلا لعفا نا تييسع امف يل وه هارت ام عيمجو يمدغ منغلاو ينب نونبلاو يتانب تانبلا
 هعفرو ارجح بوقعي ذخاف * كديبو ينيب ادهاش نوكيو تنناو انا ادهع دهعن لاعت نكل * ادلو نيذلا
 ' نابال هامسو د اهقوف اماعط اولكاو امجر اهوبصنو ةراجح اوعمجن ةراجح اوعمجا هباعحسال بوقعي لاق مث # ةبيصن
 كلذلو مويلا كنيبو ينيب دهاش مجرلا اذه نابال هل لاق» د ذيع لج ةيناربعلاب هامس بوقعيو ةدابشلا مجر
 # هيحاص نسم انم دحاو لك رتتسن اناف كيلعو يلع علطي هيف لاق علطملا رجسعلا يمسو # ةداهشلا مجر دامس
 نابال لاقو * كنيبو ينيب دهاش هللا رظنا بيرغ ناسنا انعم .سيل ءاسن امهيلع نتن الو يتنب بذعت ال نا

 نا ةدهاش ةبيصنلاو دهاش مجرلا اذه * كنيبو ينيب اهب تودس يتلا ةبيصنلا هذهو مجرلا اذه اذو» بوقعيل
 فلحو امهيبا هلا وه اننيب اميف مكح#ي روحان هلاو ميهربا هلا * رشل يلا امهزوجت ال نا كيلعو كيلا امهزوجا ال
 اماعط اولك.ان اماعط اولكءاي نا يلا هباحساب اعدو لبجلا يف احجبذ بوقعي عبذ مث * قحسا هيبا عزفب بوقعي

 * هعضوم يلا عجرف نابال يفم مث مهل اعدو هتانبو هينب لبقف نابال داف د لبجلا يف اوتابو

 نوثلدلاو يناثلا لصفلا ظ
 عضوملا كللذ يمسو هللا ركسع اذه مهءار امل بيوقعي لاقف # هللا ةكيالم هتءاجافو هقيرط ين يفم برقعيو

 مهاصواو #* موذا لقح هارش دلب يلا هيخا .صيعلا يلا هيدي نيب السر لسرا بوقعي نأ" مث # نيركسعلا اذ

 تبراصو #* نالا يلا ترخءاتف نابآل دنع تنكس ينا بوقعي تلدبع لاق اذك صيعلا يديسل اولوق اذكه الياق

 بوقعي يلا لسرلا عجرف * كدنع اظح دجال يديس ربخ نم تعبو ءاماو ديبعو منغو ريمحو رقب 2
 هب قاضو ادج بوقعي فاحت # لجر ةيامعبرا هعمو كياقلل ضام وه اذاف صيعلا كيخا يلا انرص نيلياق

/ 



 ناك هكلهاف اهدحا يلا صيعلا ءاج نا لاقو * نيركسع ىلع لامجلاو رقبلاو منغلاو هعم نيذلا موقلا مسقف رمألا

 00-0 جرا يل لياقلا هللا اه قحلا يب هلو ميهربا يدجس هلل اي بول لاق مث # اتيلف يقابلا ركسعلا

 ين3 تادبع عم هتعنص يذلا ناسحالاو لضفلا عيمج قاقهتسا نم لقا انا »* كيلا نسحاو كدلوم يلاو

 هنم فاخا يناف صيعلا دي نم يخا دي نم يصلختن * ناركسع يل راص دق نآلاو ندرالا اذه تربع ياصعب

 رملا ليورك كلش رياظاو» كنلا سحا انا'ضسل# كناز * نينبلا عم تاهمالا نم يعم نم لتقيف يتءاي نا

 ربع يتيام د » هيخأ صيعلل ةيده هعم هب ءاج امم لزعو ةليللا كلت يف مث تابو * هرثك نم يصح ال يذلا

 نيرشعو ناريث ةرشعو ةرقب نيعبراو اهدالوا عم ةعضرم ةقان نيثاثو د اشبك نيرشعو ةمعن ينيامو اسيت نيرشعو
 هحرف اوريصو يمادق اومدقت مل لاقو ةدح يلع اعيطق اعيطق هديبع ديب كلاذ لعجو * شاحج ةرشعو اناتا

 يمت نيا يلاو تننا نمل لاقف كلاسو يخا صيعلا كيج نا الياق لوألا يصوو د عيطق نيبو عيطق نيب
 *: .انأرو اضياوه أذوهو صيعلا يديس يلا ةدوعبم ةيده يه بوقعي تادبعل لقف كيدي نيب يذلا اذه نمعأو

 سيعلل نولوقت لوقلا اذه لثم ًالياق ناعطقلا حسم نيضاملا رياس اضياو كااشلا اضياو كلذ لئمب اضيا ينانلا يعموو

 رظنا كللد دعبو يدي نيب ةمدقتملا ةيدبلاب الوا هاضرتا لاق هنال انأارو بوقعي اذوه اضيا اولوقو د* هومتيفاو اذأ

 ذخاف ةليللا كلت يف ماقو راسملا يف الدال تاجرا حا ردو دبل ةنيوحلا * ينعفشي هلع هبجو ىلا

 » هلام عيمجب ربعو يداولا 00 مهذخأ مث #* قوبي ةزيج ربعف هل نيذلا انبا رشع دحالاو هيتماو هيتجوز

 قبح نم اند هقطي مل هنا يار املو رجلا علطم يلا لجر هعراصف هدحو بناجلا كلذ يف بوقعي يقبو

 نا نود كقلطا 9 لاق ينقلطا هل لاق رجبنلا علط املف #* هل هتعراصم يف بوقعي كرو قح لازف هكرو
 اصيأ ليارسأ لب طقف بوقعي ادبا كلمسا يمسي آل لاق هد بوقعي هل لاق كممسا ام هل لاقو * ينكرابت

 كلاوس امو لاق تلمساب ينربخأ هل لاقو بوقعي هلاس مث »* كلذ تقطاو سانلا دنعو هللا دنع تسار كنال

 »* يسفن تصلوتو ةهجاوم هللا كاالم ميار ينا الباق لياينف بوقعي عضوملا يمسو * مل هكراب املو يمسأ نع

 قرع ليارسأ وئب لكءاي ال تكلذل # هرو نسم علظي كاذ هئقو يلا ناكو سمشلا هل تمقرشا ليياينف ربع امكف

 * ءاسنلا قرعب بوقعي كرو قم اند امل مويلا اذه يلا كرولا ىتح عم يذلا .ءاسنلا

 نودلتلاو ثلانلا لصفلا

 اايلو ليحار يلع هدالا قرفف لجر ةيام عبرا هعمو لبقم صيعلا اذاف رظنف هينيع بوقعي عفر مث
 ىجسف مهمدقي وهو * كلذ دعب اهداللاو ليحار مث اهداللاو ايل مث الو امهدالواو . نيتمالا ريصو #* نيتمألاو
 * ايكبو هلبقو هقنع يلع بكناو هقناعف هياقلل صيعلا رضحاف د هيخا نم اند نا يلا تارم عبس ضرالا يلع
 ناتمالا 5 , * كدبع هللا مهقزر نيذلا دالوألا لاق كلنم ءالوه نم لاقف دالوالاو ءاسنلا رظنف هينيع عفرف

 لاق مث ) د |.نويسف ليحاأرو فسوي مدقت كلذ دعبو اودهحجتو اهدالواو اضيأ اايل ىتسمدقت مث د« اودجسو امها

 تيار يناف يدي نم يتيده لبقاف ثادنع اذح تدجو نا يديس اي ال بوقعي لاق »* كلام يخا اي كل

 رثكأ يل دوجومو ينفأر دق هللا ناف كل اهب تيج ينلا يتكرب لبناو * يلع ضراف فارشالا هحو رظنك كبجحو

 دالوالا نا ملعي يديس هل لاق * كعم ريساو يضمنو لحرن هل لاق مث #* اهذخا يتح هيلع ملف كلذ نم
 اناو ةذيع يديس مدقني 2 اهنم ريتك توامت ادحاو أاموي اهتىدك 0 يدنع تاعضرم رقبلأو مدغلاو باطر

 صيعلا لاقف د هارش يلا يديس يلا يجا نا يلا دالالا لجا نمو يعم يذلا كالملا لجا نم ,اديور مهقوسا
 يف صيعلا عجرف #* يديس دنع ظعلا اذه لك تدجو دق اذامل لاق يعم نيذلا موغلا نم تنعم فلخاف
  يمسا كلذلو اشرع هتيشامل عنصو اتيب هل ينبف ثوكس يلا بوقعي لحرو #* هارش يلا هقيرط يلا مويلا كلذ



 مارا نادف نم هيج“ يف ناعنك دلب يف يتلا سلبان ةيرق يلا املاس بوقعي لخد مث #* كوكس وه اشرع عضوملا
 * ةجعن ةيامب ماخش يبا رومح ينب نم هبرضم اهيف برض. يتلا ةعيصلا ةقيدح عاتبإ) د ةيرقلا ةلابق لزنف
 !, * ليارسا هلا مساب هماعا اعدو احبذم مث بسصنو

 نوثللاو عبارلا لصفلا ظ

 فيرش يوهلا رومح نب ماهش اهارف * دلبلا تانب رظنتل بوقعيل اهتدلو يللا اايل تمنب انيد تجرخ مث

 يل اهذخ الوق هيبا رومحل ماش لاقو # اهارادو اهبحاو اهب هسفن تقلعتو # اهاتاو اهعجاضو اهذخاف دلبلا

 * مهيج* ىلا كسماف ءارعصلا يف هتيشام عم هونب :ناكو هتنبا انيد سجل دق هنا بوقعي عمسو # ةجوز
 موقلا متغاف اوعمس امك ءارحصتلا نم اواج بوقعي ونبو * كلذ ين هماكيل بوقغي“ يلا ماخش وبا رومح جرخ مث
 الياق مهعم رومح ملكتف * عنصي ال كاذكو هتنبا عجاض دا ليارساب ةساسخ عنص دق هنال أدج مبيلع دئشأو

 اوميقاو # انتانب اوذخو مكتانب انوطعا انورهاصو . * ةجوز هل اهولعجاف مكتنباب هسفن تفغش ينبا ماخش نا
 مكدنع اظح دجا اهتوخالو ابيبال اضيأ ماج لاقو د هوزوحو هيف اورجتاو اوسلجا مكيديأ نيب دلبلا اذوه انعم
 * ةحوز ةيراجلا يل اولعجاو يل هومسرت امك مكيطعال ءاطعالاو رهملا ادج يلع اورثك د مكل هغلبا يل هولوقت امو
 عنصن نأ قيطن ال امهل اولاقو * مهتخأ انيد سجن هنال كلذ نيلياق ركمب هابا روجحو ماهش بوقعي ونب باجاف

 لجر لك ناتتخاب انلثم اوريصت نا مكيتاون ةلخب انكل # انيلع راع هنال ةفلق هل الجر انتخا يطعن نا اذه
 اونتتحتت نا انم اولبقب مل ناو + ةدحاو ةما انرصو مكدنع انمقاو مكتانب انجوزتو انتانب مكانيطعا * مكنم
 هنآل رمالا كلذ عنصي نا مالغلا رخوي :ملو د هنبا ماخشو رومح دنع ميمألك نسحو . * انيضمو انتخا  انذخا

 ابطاخ امهتيرق يلا هنبا ماخو رومح لخد املف #* هيبا تيب لها عيمج نم مركا وهو بوقعي ةنبا ديرم
 مهيديا نيب نكامالا عساو وه اذوهو هيف نورمجتبو دلبلا يف نوسلجلف انل نوملاسم موقلا .ءالوه ه# نيلياق اهلها
 لك نتتخ# ناب ةدحاو هما ريصنو انعم اوميقي نا يلع موقلا انقباطي ةلخ نكل # انتانب مهجوزنو مهتانب جورتنو
 » انعم اوميقيو اذه يلع مهقباطن ناب انل يه امنا مبكلم رياسو مهمياببو مهيشاوم * نونتخم مه امك انم لجر

 ثلاثلا مويلا يف ناك املف #* مهنم لجر لك نئئخاف هتيرق باب نم جرخ نم لك هنبا ماخشو رومح نم لبقف
 * لجر لك التقف نونيمطم مهو مهيلع الخدف هفيس مهنم دحاو لك انيد اوخا يويلو نوعمش ذخا نوعجو مهو
 يعرصلا يلع اولخد بوقعي ونبو #* اجرخو ماش سميب نم انيد اذخاو فيسلا دب التت هنبا ماخشو رومحو
 : عايصلا يف امو ةيرقلا يف امو مهريمحو مهرقبو مهمنغ اوذخاو #* مهتخا سيجنت لجا نم ةيرقلا يف ام اومنغو
 ينامتحتف دق يويلو نوعمشل بوقعي لاقغ * لزنملا يخ ام رياسو هومنغو هوبس مهياسنو مبلافطاو مهثاثا عيمجو
 كلهاف ينولتقيو يلع نوعمتجيف“ ءاصحا يذ طهر يف اناء نييزرفلاو نييناعنكلاو دلبلا لها عم يلاح امتدسفاو
 000 + انتخا لعب ةينازكا الاق * يلهاو انا

 1 نوثلثلاو سماخلا لصفلا
 كبره دنع كل هكللم رهظملا رداقلل احبذم مث عنصاو مث مقاو ليا تيب يلا دعصاف مق بوقعيل هللا لاق مث

 اورهطتو مكنيب اميف يتلا ءابرغلا تادوبعم اوليزا هعم نم رياسو هلهل بوقعي لاقو '”* كيخا صيعلا مادق نم

 يف يعم ناكو يتدش موي يف يل بيجملا رداقلل امج ذم مث عنصنو ليا تيب يلا دعصنف موقنو  مكبايث اولدباو
 اهنفدف مهناذأ يف يتلا فانشللاو مبعم يتلا ءابرغلا تادوبعملا عيمج بوتعي اوطعاف #* هتكلس يذلا قيرطلا

 ينب اوبلكي ملو مهيلاوح يتلا يرقلا لها يلع هللا رعذ“ ناكف اولحر مث * سلبان ةرضحب يتلا ةمطبلا تعت

 احبذم .مث ينبو د هعم نيذلا موقلاو وه:ليا تيب يه ناعنك دلب يف يتلا زول يلا بوقعي .اج مث * بوقعي
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 تنتام مث *: هيخأ يلدا رتل نب اهدرك يقلل كالو هل راك م هنال رداقلا للا ليا كمريب عضوملا 5 اعدو

 هفرقحتا هللا تلالع رهاذت مث : ءاكيلا جرسم هامسف يرملا نود ليأ تسيب نم لفسا تمنفدف اعبر ةيأد اروبد

 ليارسا لب طقف بوتعي ادبا يمسي 1 بوقعي كدمسا هل لاقو ه»* هيلع كرايف مارأ نادف نم هيج« دنع اضيأ

 كولعو كننم نوكي معأ ةوج دعب نم هما رثكأو منا يئاكلا رداقلا انأ هللا هل. لاق مث )2 » ليارسا اضيأ هامسف

 تالم هنع عفتوا مل 58 كلسنلو هلعجا كل قوساو ميهربأل هتلعج يذلا ايلا. » نوجرخي كبلص نم

 ,شرو رجح نم هبر هيف ةيطاخ يذلا مسضورفلا ي ةبيصن بوقعي بصنق #* هيف هبطاخ يذلا عضوملا يف هللا

 نم اولحر من * ليأ تسب هيف هللا هبطاخ يذلا عضوملا كلد يمسو :*.انهد ابيلع بصو اجازم اهيلع

 بعص 0 * اهدالو بعسو ليحار تدلوف ثارفا يلا اولخدي نا يلا قيرطلا نم ليم مهل يقبو ليا تسب

 دامسا دوباو يحرت نبا هتمسا ةتيام يهو اهسفن يورخ لبقف * نبأ اذه ناف يناخن ال كباقلا ابل تلاق اهدالو

 يمست يه اهربق يلع ةكد بوقعي بصنو ه هك ع واش را ل تنلتام مث #* * نيماينب

 ف ليارسا نكس املو »*رذيع لدج“ نم كانه هتميخ دعو ليارسا لحر مث # مويلا يلا ليحار ةبصن
 : رشع ينثا نيماينبب بوقعي ونب راصف لييارسا مكلذب عمسف هيبا هما ابلب عجاصف نيبوار يضع عضوملا كلذ
 ونبو #* نيماينبو فسوي ليحار ونبو # نولوبزو راخاسيو اذوهيو يويلو نوعمشو نيبوار بوقعي ركب اايل ونب
 * مارا نادف يف هل اودلو نيذلا بوقعي وئب ,الوه ريشاو داجا اايل ةما افلز ونبو يلاتغنو نأد ليحار هسا اهب

 ناكو د: قمحتأو ميهربأ هيف نكس يذلا عنفوملا يربح يه عبرا ف يرم يلا هيبا قصصا يلا بوقعي ءاجح مث

 هنفدو رمعلا نع عبش دقو ايش هموق يلا راصو 23 قحمأ يوت مث * ةنس ةيامو ةنس ىينامث قا رمع

 »* هانبا بوتعيو صيعلا

 نوثلثلاو سداسلا لصفلا !

 يتلا نوليا تنب اذاع ناعنك تانب نم ءاسنب جوزت دق صيعلا ناكر * موذا وه صيعلا دالا حرش اذهو
 سيعلل اذاع تدلوف #* ثويابن تما ليعمسا ةنبا ثامسابو »* يوهلا نوعبص تسب انع ةنبا امابيلهاو

 دلب يف هل اودلو نيذلا صيعلا ونب ءلوه حروقو مالعيو شوعي تدلو امابيلهاو د ليياوعر تدلو ثامسابو زافيلا
 ناعنك دلب يف هكلم يذلا هكلم رياسو ةتيشامو هل ام نم سفن لكو هتانبو هينبو ' ةءاسن صيعلا ذخا مث د ناعنك

 نكمي ملو اعيمج اميقي نا نم رثكا ناك اميحرس نال 9 * هيخا بوقعي يدي نيد نم هريغ دلب يلا كلذب ينم
 حرش اذهو #* مودأ وه صيعلا هأارش لبح يف صيغلا ناك #* امييشاوم لجأ نم امهلمح نا امهانكس دلب
 نب ليياوعرو سيعلا ةجرز اداع نب زافيلا صيعلا يب ءامسأ هذه #»* هارش لبح يف نييرمحاألا يبا سيعلا ةدالو

 صيعلا نب زافيلل ةمأ تناك عانمتو #* زانقو ماتعغو وفصو راموأو ناميت زانيلا ونب ناكو #* هتجيز ثامساب

 ينب اوناك ءالوه ازمو امشو حرازو ثحان ليباوعر ونب ءاره» * صيعلا ةجوز اذاع ونب ءالوه قيلامع هل تدلوف
 معبر شوعي هل تدلوو صيعلا ةجرز نوعبص ةنبا انع ةنيا امابيلها ينب اوناك ءالوجر * صيعلا ةجيز ثامساب
 * ديدنص زانقو ديدنص ونصو ديدنص رامواو ديدنص ناميت ةركب زانيلا ودب سيعلا ينب دب دانص وهو * صروقو

 5 ءرهو » اداع ونب ,الوه مودا دلب يف زافيلا ديدادص ءالوه ديددص قيلامعو ديدنص ماتعغو ديدنص حروقو

 ونب مهو مودا دلب يف هديدانص ءالوه ديدنص 8 ديدنص امش ديدنص حراز ديدنص ثحان صيعلا نسبا لياوعر

 ءالوه ديدنص حروقو ديدنص مالعيو ديدنص شعب سصيعلا دجفز. اءابيلها ونب وهو *» صيعلا ةحوز ثامساب

 * نويرمحالا مهو مهديدانص رخالا ءالوه» صيعلا ونب ةسمحلا ءالوه د صيعلا ةجوز انع ةئبا امابيلها ديدانص

 ديدانص ءاوه ناشيلدو رصياو نوشيدو د انعو نوعبصو لابوشو ناطول دلبلا ناكس نوين اروح ريعاش ونب ءالوه
 ناوملع لايوش ونب ءالوهو * عانمت هتخاو ماميهو يروح ناطول ونب ناكو #* موذا دلب يف ريعاش ينب نييناروحلا
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 . يلب ناك نيح ربلا يف لاغبلا بكر يذلا انعوه انعو اياو نوعبص ونب ءالوهو مانوأو وغشو لابيعو ثحانامو

 نارثيو نابشاو نادمح ناشيد ونب ,ايهو #» هتنبا امابياهاو نوشيد انع ونب ءاوهو د هيبأ نوعبص ريمح
 نييناروعلا ديدانص ءالوهو د* ناراو صوع ناشيد انبا ناذاه د ناقعو ناوعازو نابلب ريصي ونب ءالويه د نارخو
 ءالوه ديدنص ناشيدو ديدنص رصياو ديدنص نوشيدو ديدنص انعو ديدنص نوعبصو د ديدنص لابوشو ديدنص ناطول
 كلم كلمي نا لبق مودا دلب يف اوكلم نيذلا كولملا ءالوهو * ريعاش دلب يف مهديدانصل نييناروهلا ديدانص

 نب حراز نب بابوي هدعب كلمو تام مث # ابابند هتيرق مساو روعب نب علاب موداب كلم د»* ليارسا ينبل

 ةذذعل كلمو تنام مث ا روبكع نبأ ناناح لعاب ةذعب كلسو تنام مث 2 تارفلا .ةيحر سم لواش ةذعب

 الياو ديدنص امابياهاو # ديدنص ثيثيو ديدنص اولعو ديدنص عانمت مييامساب ميعضاوم يف مهرياشعل صيعلا
 ءالوه ديدنص ماريعو ديدنص ليايدغمو د ديدنص راصبمو ديدنص ناميتو ديدنص زانقو #* ديدنص نوئيفو ديدنص
 + مهعيمج وبأ صيعلا وه مهزوح ضرا يف مهنكاسم يف نييرمحالا ديدانص

 نوثلعلاو عبادلا لصفلا

 ةرشع عبس نبا فسوي ناك امل بوقعي ثداوح هذهو # ناعنك دلب يف هيبا ةرواج“ ضرا يف بوقعي نكسو
 مهنع هيدر ةعانشب فسوي يتاو هيبا يتارم افلز ينبو ابلب ينب عم ايشان ناكو هتوخا عم منغلا يعري ناكو ةنس
 * يابيد بح هل عنصف ةخوخيش نبا هنال هينب عيمجل هتبح؟ نم رثكا فسوي بحت ليارضا ناكو # مييبأ يلا

 : يأر حصول نأ مل : هيلع مالسلا اوعيطتسي. ملو ةوضغبأ مهعيمول هتبك" نم رثكا هيج دابأ نأ هتوخا يار املو

 ازرج زرجن اناك تيار # اهتيار يتلا ايورلا هذه اوعمسا مهل لاق نا د هل ةءانش اودادزاف اهب هتوخا ربخاف ايور
 «كلمت اكلما هتوخا هل لاقف # اهل ىيستو اهب طيح مكزرج ناكو تمبصتنأ مث تمفقو ينزرج ناكو .ارحصلا ف

 يلع اهصقف يرخل ايور اضيا يارف  همالك يلعو همالحا يلع هل ةءانش اضيا اودازو انيلع طلستت اناطلس وا انيلع

 هتوخا يلعو هيبا يلع اهصق ناو #* يل نودجاس ابكوك رشع دحاو رمقلاو سمشلا ناك ايور اضيا تيار لاقو هتوخا
 هودسحو * ضرالا يلع كل دهيسسف كتوخاو كماو انا يجن له اهتار يتلا ايورلا هذه ام هل لاقو هوبا هرجز
 كتوخا ةمالس ماع ضعما هل لاق »© معن هل لاق مهيلا كنتعبا ينح لاعت سلبان يف نوعري كتوخا اذوه

 هلاسف اهعايض يف الاض لجر هدجوف * سلبان يتاف يربح قمع نم هب ثعبف باوجلا يلا برو منغلا ةمالسو
 مهتعمصو انهاه نم اولحر دق لجرلا لاقف نوعري مه نبأ يربخا يتوخا بلطا انا لاق د بلطت ام الياق

 ميلا برقي نأ لبقو ديعب نم هوارف #* ناثودب مهدجوف هتوخا ءارو فسوي يضمف انياثود يلا يضمن نولوقي

 يك هيلا مكيديا اودمت الو ربلا يف يتلا ريبلا هذه يف هوحرطا امد .اوكفست ال نيبوار -مهل لاق مث # اسفن لتقن
 * هيلع يتلا جابيدلا هتبج هنع اوهلس هتوخا يلا فسوي ءاج املف #* هيبا ىلا هدريو مهيديا نم هصلخي

 اذاف اورظنف مهنويع اوعفرف اماعط اولكاو اوسلج مث #* ءام هيف سيل اثراف بجلا ناك بجلا يف هوحرطو هوذخلاف
 * رصم يلا كلذ اورد نورياس مهو طولبهاشو اقايرتو ابونرخ ةلمحع مهلامجو شرجلا نم يياح بارعا ةتفرب
 هب شطبت ال انديو بارعال هعيبن يتح اولاعت #* همد يطغنو اناخا لتقن نا يف عمطلا ام هتوخال اذوهي لاقخ
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 بها نم ةودعصأو في اوبذج راجتلا 5 لاجرلا 0 ره ملف ف وترخأ هن ليفت انمقلك انوغل هنال
 * هبايث نرغف بمجلا يف فسوي سيل اذاو بمجلا يلا نيبوار عجر مث *رصم هب اوتأو امهرد نيرشعب ةوعابو
 أدوتع اوحدو فسوي بح اوذخا مث د يغفما نيبأ يلا اناف بجلا يف وه سيل: مالغلا دا لاقو هتوخا يلا عجرو

 هبح يه له اهتبثا هذه اندجو اولاقو مهيبا يلا اهب يتأ نم عم اهب اوثعبو د همد يف اهوسمغو زعاملا نم
 هبايث بوقعي قزخو * فسوي سرتفا ةسيرف هلكأ يدر شحو ينبا ةهبح يه لاقو اهتيئاف * 2 ما كلبا
 لب لاقو يزعتي نا يباف دوزعيل هتانبو هينب عيمج ماتو # اليوط انامز هنبا يلع نزحن هيوقح يلع احسم دشو
 سير نوعرف مداخ رافيطوفل رصم يف هوعاب نونيدملاو #* هيلع اكب مث ينبا يلع نيزح اناو يرثلا يلا لزنا
 * نيفايسلا

 نوثلدلاو نماثلا لصفلا
 مل يأر مث * اريح همساو يماذع لحر يلا لامف هتوخأ نع طبه اذوهي نأ اضيا تتولا كلذ ف ناكو

 اضيا تلمحو #*ريع هتمساو انبا تدلوو تلمحن # اهيلا لخدو اهب حوزتف عوش همسا يناعنك لجر تسب

 مث * هتدلو نيح بيزوك يف نوبي ناكو اليش هتمساو انبا تدلوف اضياأ تدواعو د نانوا هتمساو انبا 7
 نانو ادوهي لاقف د هكلهأف هللا يدي نيب ايدر اذوهي ركب ريع ناكو »رامات ابمسا هركب ريعل ةحوز !ذوهي ذختا

 اذا ناكف لسنلا بستي هيلا سيل هنا نانوا ملعف * كيخال السن مقاو اهيلع نباو كيخأ جوز يلا لخدا
 »* اضيا هتاماف لعف ام هللا دنع ءاسف # هيخآل السن لعج# اليل ضرالا ىلع كلذ دسفا هيخآ ةحوز يلا لخد

 اضيا وه تومي نا نما ال لاق هنأل ينبا اليش ربكي نأ يلا كيبا تيب يف ةلمرا يسلجا هتنك راداتل اذوهي لاقف

 دعصو اهدعب يزعتو ادوهي ةجوز عوش نبا تتتامو ةدملا تلاط مث * اهيبا تميب يف تسلجو تضمن هتوخاك

 يلا دعاص كومح اذوصه ايل ليقو رامات تربخاف »* ثانمت يلا يملذعلا هبحاص اريحو وه همنغ يزاج يلا

 قيرط يلع ةرظنم يف تسلجو تبقنتو رامهلاب تطغتو اهنع 0 بايث تعزنف #* همنغ رجل كثانمت
 يطغت تناك اهنال ةعتمم اهبسعت اذوهي اهارف #* ةهحوز هل لعجت مل يو ربك دق اليش نأ تدار امل ثانمت

 ينيطعت ام هل ت تلاق هتنك اهنا ملعي مل هنأل كيلا لخدا تيش نأ لاقو قيرطلا نع اهبلا لامن * اهبحمو

 ام لاق * يلا كلذب ثعبت نأ يلا انهر ينطعا تلاق مدغلا نم ايدج ثعبا انأ لاق * يلا لخدت يتح

 » هنم تمحو اهيلإ لخدو كلذ اهاطعاو ثلدي يف يتلا كلاصعو :كتبارشو كمتاخ تملاق كيطعا يذلا هلا

 يماذعلا ةيبحاص عم يدجلا !دوهي كثملعبو اهنزح بايث تسيبيلو اهنع اهرامخ تكرعزنو تضضمف تساق مث

 و هعتمملا نيا مبل لاقو اهعشرب 3 لاعلا مك 00 3 ل كدنيل

 * اهدجت 0 تناو ل اذه تيرا دق اذوه ةوزه 0 اليك اهسفنل ضيقت ةت اذوهي لاقو #* ةعتمم طق انهاق
 اهوحرخا اذوهي لاق ءانزلا نم لماح يدر كتنك رامات تمننز هل ليق نان اذوهي ربخأ رهشا ةهئلث تصم املف

 تمبثا تلاق مث لماح انا هل قالعالا هذه يذلا لجرلا نم تلاقف هيلا تعب ةجرخ» يه امنيب # قرعتف
 ملو يبا اليشب اهجوزا مل تا كلذ تققدص دق لاقو اذوهي اهتبثاف د اصعلاو ةبارشلاو متاغلا اذه نمل
 هدب امهدحاأ جيرخأ تدلو املو. »* اهنطب يف نيموتب ١داف اهتدآلو تمقو ناك املو * اهعقاوي نأ يلا اغيأ دغب

 هثاومن نسحا ا١ تلاقف هوخا جرخ هدي در املف #* لوا جرخ اذه تلاقو اهيلع هتدقعف ازمرق ةلباقلا تذخاف

 * حراز هتمساو زمرقلا هدي يلع يذلا هوخا جرخ كلذ دعبو #* صراف هتمساو يمان اي
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 عبس ريسم ةبلكو هعم هباحتا ذحلاف * فرصنا دق بوقعي نا ثلاثلا مويلا يف نابل ربخاف * شرج لبج
 ملكت نا نم رذحا هل لاقو.ليللا ملح ين ينمرالا نابال يلا هللا كالم ءاجن * شرج لبج يف ةقعلو ماي
 هتوخا نابال لزناف .لبجلا يف هتميخ برض دق بوقعي ناكو بوقعي نابال ىحل مث *رش يلا ريخ نم بوقعي
 كتيفتخا اذاملو * فيسلاب نيتيبسملا يتنب تنقسو ينتمتك ذا تمعنص ادام نابال لاقف * شرج لبج يف
 يتانبو ينب لبقا ينرذت ملو #* ريبانطو فوفدو ءانغو حرفب كعيشا تكف هب يربخ ملو هينتمتكو تعارض
 يل لاق ةحرابلا مكيبا هلا نا اول ارش مكب عنصا نأ ةقاطا يدب يف دوجومو * ترعلص اميف تملهج دق نآلا

 تتقرس اذاملف كيبا تسيب ىلا تقتشا اذا تييصم ايضم نآلاو *رش يلا ريخ نم بوقعي ملكت نأ رذحأ
 كدوبعم تدجو نمو #* كيتنب ينيصعت اليل تللقو تفوت ينال نابال لاق ناب بوقعي باجاف * يدوبعم
 لخدف # هتفخا ليحار نا بوقعي ملعي ملو هذخو يعم كل وه يش..يا تملا انباحسا اذح ييحي ال هعم
 * ليحاو ءابخ يلا لخدف اايل ءابخ نسم جرخ مث ايش دج ملو نيتمإلا ءابخو اايل ءابخو بوقعي .ابخ نابال
 * ايش دج ملو ءابخلا عيمج نابل سسجف هقوف تسسلجو لمجلا بتق يف هتريصو لاثمتلا تذخا دق يهو
 دج ملو يل ضرع دق ءاسفلا ليبس نا كيدي نيب نم موقأ نا قيطا ال يناف يديس يلع دتشي 1 اهيبال تلاقف
 دقو * ينتقهر ذا يتيطخ امو يعرج ام هل لاق ناب هباجاو نابال مصاخو بوقعي يلع كلذ دتشاف » لاثمتلا

 ةسيرفو * لكا مل كمنغ شابك نمو لكشي مل كزعاومو كلاخر كععم هنس نورشع يإ اذه اي #* لدبلا يلع
 مومسلا ينقرحت رابذلا يف تمنكو * اليل تددكو اراهن تددك هبلطت يدي نمف هتكلبتسا او كيلا عندا مث

 . تنس ةرشع عبرأ اهنم كتمدخ كلزنم يف ةنس نورشع يل اذه * ينيع نم يمون رفنو ليللا يف ديلجلاو
 انوع يل ناك قحسا عزفو ميهربا يبا هلا اول 2 * دادعا ةرشع يترجا تلدبف كمدغب نينس تسو كيتنبب
 بوقعيل لاق ناب نابل باجاف #* ةحرابلا كخاوو هلآلا رظن ينك بعتلو يفعصت اغراف ينتقلطا دق نالا تسكت
 امهدالوابو يتنبب مويلا لعفا نا تيسع امف يل وه هارت ام عيمجر يمنغ منغلا» ينب نونبلاو يتانب تانبلا
 هعفرو ارجح بوقعي ذخاف * كنيبو ينيب ادهاش نوكيو تنناو انأ ادهع دهعن لاعت نكل # ادلو نيذلا
 نابال هامسو # اهقوف اماعط اولكاو امجر اهوبصنو ةراهح اوعمجن ةراجح اوعمجا هباعحأل بوقعي لاق مث # ةبيصن
 تلذلو مويلا كنيبو ينيب دهاش مجرلا اذه نابال هل لاقو د ذيع لج ةيناربعلاب هامس بوقعيو ةدابشلا مجر
 * هيحاص نسم انم دحاو لك رتتسن اناف كيلعو يلع علطي هيف لاق علطملا رجلا يمسو # ةداهشلا مجر هامس
 نابال لاقق * كنيبو ينيب دهاش هللا رظنا بيرغ ناسنا انعم .سيل ءاسن امهيلع نهتت الو يتعب بذعت 2 نا

 نا ةدهاش ةبيصنلاو دهاش مجرلا اذه * كنيبو ينيب اهب تودس يتلا ةبيصنلا هذهو مجرلا اذه اذر» بوقعيل
 فلحو امهيبا هلا وه اننيب اميف مكحل روحان هلاو ميهربا هلا .* رشل يلا امهزوجت ال نا كيلعو كيلا امهزوجا ال
 اماعط اولكءاف اماعط اولكءاي نا يلا هباحماب اعدو لبجلا يف احجبذ بوقعي مذ مث + قعسا هيبا عزفب بوقعي

 * هعضوم يلا عجرف نابال يضم مث مهل اعدو هتانبو هينب لبقف نابال لداف * لبجلا يف اوتابو

 نوثلدلإو يناثلا لصفلا

 عضوملا كللد يمسو هللا ركسع اذه مهءار امل بيوقعي لاقف # هللا ةكيالم هتءاجافو هقيرط يف يضم بوقعيو

 مهاصواو * مودا لقح هارش دلب يلا هيخا .صيعلا يلا هيدي نيب السر لسرا بوقعي نأءمث #* نيركسعلا اذ

 تبراصو #* نالا لا ترخءانف نابل دنع تنكس ينأ بوقعي ثتلدبع لاق اذك صيغلا يديسل اولوق اذكه الياق

 بوقعي يلا لسرلا عجرف »* كدنع اظح دجال يديس ربخ#ي نم تثعبو ءاماو ديبعو منغو ريمحو رقب 2

 هب قاضو ادج بوقعي فاح * لجر ةيامعبرا هعمو كياقلل ضام وه اذاف صيدعلا كيخا يلا انرص نيلياق
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 ناك هكلهاف اهدحا يلا صيعلا ءاج نا لاقو * نيركسع يلع لامجلاو رقبلاو منغلاو هعم نيذلا موقلا مسقف رمألا
 تكلدلب يلا عجرا يل لياقلا هللا اي ىحسا يبا هلاو ميهربا يدج هلا اي بوقعي لاق مث : ايلف يقابلا ركسعلا

 ينل تلدبع عم هتعنص يذلا ناسحالاو لصفلا عيمج قاقعتسا نم لقا انا * كيلا نسحاو كدلوم يلاو

 هنم فاخا يناف صيعلا دي نم يخا دي نم يصلغن م ناركسع يل راص دق نآلو ندرلا أذه تربع ياصعب

 رحملا لمرك كلسن ريصاو كيلا نسحا انا تملق تلناو ٠ * نينبلا عم تاهمالا نم يعم نم لتقيف يتءاي نا
 رنع يتيام * هيخا صيعلل ةيده هعم هب ءاج امم لزعو ةليللا كلت يف مث تابو * هرثك نم يصحب ال يذلا

 نيرشعو ناريث ةرشعو ةرقب نيعبراو اهدآلوا عم ةعضرم ةقان نيثالثو د اشبك نيرشعو ةمممن يتيامو اسيت نيرشعو
 ةجرف اوريصو يمادق اومدقت مهل لاقو ةدح يلع اعيطق اعيطق هديبع ديب كلذ لعجو #* شاحب ةرشعو اناتا
 يضمت نيأ يلاو تننأ نمل لاقف تلاسو يخا صيعلا كيجن نا الياق لوألا يصوو * عبطق نيبو عيطق نيب
 »* .انارو اضيا وه ادوهو صيعلا يديس يلا ةثوعبم هةيده يه بوقعي كدبعل لقف * كيدي نيب يذلا اذه نملو

 صيعلل نولوقت لوقلا اذه لثم الياق ناعطقلا عم نيضاملا رياس اضياو ثلاثلا اضياو كلذ لئثمب اضيا يناثلا يصوو

 رظنا كللد دعبو يدي نيب ةمدقتملا ةيدبلاب الوا هاضرتا لاق هنال انارو بوقعي انوه اضيأ اولوقو هد هومتيفاو اذأ

 ذخاف ةليللا كلت يف ماقو دل و ا د الا هدمدقنف * ينعنشي هلعل هبجو يلا

 * هلام عيمج# ربعو يداولا مهب ربعو مهذخأ مث »* قوبي ةزيج ربعف هل نيذلا انبا رشع دحالاو هيتمأو هيتجوز

 قبح نم اند هقطي مل هنا يار املو +رجفلا علطم ل لحجر هعراصف ةدحو بناجلا كلد يف بوقعي يقبو

 نأ نود كلقلطا 9 لاق ينقلطا هل لاق رجلا علط املف * هل هتعراصم يف بوقعي كثلرو قح لازف هكرو
 اضيا ليارسأ لب طقف بوقعي ادبا كمسا ىمسي 2 لاق د بوقعي هك لاق كمسا ام هل لاقو * ينكرابت

 0 و لاق كما 00 هل - بوقعي 0 0 تمقكاو سانلا ديعو 3 دنع تسار كنا

 ش ردا اوي و دي ويس أك موا اذه يلا ثلا قح عم ينل ءاعشلا

 ظ نوثلثلاو تلادلا لصفلا

 1 ب وو وراسي نوي واع * هيخأ نم اند نأ 7 فنار عسا ضل يلع

 ناتمآلا مدقتف » كدبع هللا مهقزر نيذلا دالوألا لاق كتلدم ءاوه نم لاقف دالوآلاو ءاسنلا رظنف هينيع عفرف

 لاق مث * |.نجسف ليحارو فسوي مدقت كلد دعبو اودهم» اهدالوأو اضيا |ايل تسمدقت مث # اودجحت .امهدالوأو

 يتب هنم رثكأ يل دوجوم صيعلا لاق * يديس دنع اظح دجال لاق هتاجاف يذلا ركسعلا عيمج كل ادامل هل

 ا 03-5 نأ ياذيس ب ١ بوقعي 0 » كلام يخأ اي كل

 أاناو هدبع 0 مدقتي د 0 توامت ادحاو 8 اهتىدك 0 يدنع تاعضرم رقبلاو لاو باطر

 نأ نيينلا جور د ديس هلع نعل اذه لك تدجو دق انامل لاق يعم نيذلا موقلا نم تلعم فلخاف
 يمسأ كلذلو اشرع هتيشامل عنصو اتيب هل ينبف ثوكس يلا بروقعي لحرو * هارش يا هقيرط ياا مويلا كلد



 م ادق نم دي يف كعك لب يف يلا ىلا يرق لإ اهم هب لغد م ا

 + ليارسا هلا مساب هداج أهدر اسيا نااسعتو

 فيرش يوهلا رومح نب ماخش اهارف #* دلبلا تانب رظنتل بوقعيل اهتدلو يتلا اايل تسب انثيد تجرخ مث
 يإ اهذخ الوق هيبا رومحل ماخش لاقو # اهارادو اهبحاو اهب هسفن تقلعتو # اهاتاو ابعجاضو اهذخاف دلبلا
 * ميه“ ي لا تكاسماف ءارحصلا يف هتيشام عم ةونب ' ناكو هتنبأ انيد سجن دق هنا بوقعي عسصسو * ةجوز

 : وتلا متغاف اوعمس امك 2 اواج بوقعي ونبو د كلذ يف هملكيل بوقغي“ يلا ماهش وبا رومح جرخ مث

 اوميقاو #2 انتانب اوذخو ا انوطعا يي يشاع ع مكتنباب هسفن تفغش ينبا ماخهش نا
 مكدنع اظح دجا اهتوخالو ابيبال اضيا ماهش لاقو #» هوزوحو هيف اورجاو اوسلجا مكيديا نيب دلبلا اوه انعم

 * ةحوز ةيراجلا يل اولعجاو يل هومسرت امك مكيطعال ءاطعلاو رهملا ادج يلع اورثك ه#* مكل هغلبا يل هولوقت امو
 عنصن نأ قيطن ال امهل اولاقو * مبتخا انيد سجن هنال كلذ نيلياق ركمب هابا روجحو ماهش بوقعي ونب باجاف ظ

 لجر لك ناقتخاب انلعم اوريصت نأ مكيناون هلخب ان ا ا د حا را

 هنال رمالا كاي نإ مالغلا رخوي : ملو 2 هنبأ ماهشو رومح دنع بمالك ل انتخأ  انذخأ

 ايطاخ امهتيرق يلا هنبا ماخشو رومح لخد املف #* هيبا تسيب لها عيمج نم مركأ وهو بوقعي ةثبا ديرم
 مهيديا نيب نكامالا عساو وه ادوهو هيف نورمجتو دلبلا يف نوسلجت“ انل نوملاسم موقلا ءاوه # نيلياق اهلها
 لك نتتخي ناب ةدحاو هما ريصنو انعم اوميقي نا يلع موقلا انقباطي ةلخ نكل م انتانب مهجوزنو مهتانب جوزتنو

 * انعم اوميقيو اذه يلع مهقباطن ناب انل يه امنا مبكلم رياسو مهمياببو مهيشاوم * نونتخ* مه امك انم لجر

 ثلاثاا مويلا يف ناك املف # مهنم لجر لك نتتخاف هتيرق باب نم جرخ نم لك هنبا ماخشو رومح نم لبقف
 * لجر لك التقف نونيمطم مهو مهيلع الخدف هفيس مهنم دحاو لك انيد اوخا يويلو نوعمش ذخا نوعجو مهو

 ينامتعتف دق يويلو نوعمشل بوقعي لاقف * لزنملا ا ةومنغو ةوبس تا مهلافطاو مهثاثا عيمجو
 كلهاف ينولتقيو يلع نوعمتجيف“ ,اصحا يذ طهر ي اناو نييزرفلاو نيمار دلبلا لها عم يلاح امتدسفاو

 5 .* انثخأ لعجل ةينازكأ الاق * يلهاو انا

 1 نوثلثلاو سماخلا لصفلا
 كبره دنع كل هكالم رهظملا رداقلل احجبذم مث عنصاو مث مقاو ليا تسيب يلا دعصاف مق بوقعيل هللا لاق مث

 اورهطتو مكنيب اميف يتلا ءابرغلا تادوبعم اوليزا هعم نم رياسو هلهال بوقعي لاقو 2 * كيخا صيعلا م ٠

 يف يعم ناكو يتدش موي يف يل بيجملا رداقلل احبذم مث عنصنو ليا تيب يلا دعصنف موقنو * مكبايث اولدباو

 مدل مهناذا يف يتلا فانشللاو مبعم يتلا .ابرغلا تادوبعملا عيمج بوتعي اوطعاف #* هتكلس يذلا قيرطلا

 ينب اوبلكي ملو مهيلاوح يلا يرقلا لها 9 هللا رعد" ناكف أولحر مث ٠ » سلبان ةرضحا يتلا ةمطبلا تح

 تل * هعم نيذلا موقلاو وه ليا تيب يه ناعنك دلب يف يتلا زول يلا بوقعي ءاج مث * بوقعي



 ثتنتام مث * هيخا يدي نيب نم هبره يف هللا تلم هل رهاظت مث هنال رباقلا يلا ليا تسيب عضوملا ين اعدو
 بوقعيل هللا كالم رهاذت مث :* ءاكيلا عجرم دامسف جرملا نود ليا ترسيب نم لفسأ تنفدف اقبر هيأد أروبد

 ليارسا لب طقف بوقعي ادبا يمسي 91 بوقعي كمسا هل لاقو * هيلع كرايف مارا نادف م هيج« دنع اضيأ

 كاولعو كننم نوكي معا قوج دعب نم ةما رثكاو منا يفاكلا رداقلا انا هللا هل. لاق مث د ليارسا اضيا هام

 تالم هنع عفترا مل 589 كلسنلو هلعجا كلل قحمصاو ميهربأل هتلعج يذلا 2 3 نوجرعم كابلص نم

 ,شرو رجح نم هبر هيف هبطاخ يذلا عضوا ي ةبيصن بوقعي بصنف #* هيف هبطاخ يذلا عضوملا يف هللا

 نم اولحر مث * ليا تسيب هيف هللا هبطاخ يذلا عضوملا كلذ يمسو ه.انهد ابيلع بصو اجازم اهيلع

 بعص املف *»#  اهدإلو بعصو ليحار تدلوف ثارفأ يلا اولخدي نأ يلا قيرطلا نم ليم مهل يقبو ليأ تسيب

 دامسأ دوبأو يحرت نبا هتمسأ ةتيام يهو ا.سفن جورخ لبقف نبأ اذه ناف يناخن ال كباقلا ابل تلاق اهدالو

 يدم يلطف لع رت ايحو * محل تيب يه ثارفا قيرط يف تبنفدو تنام مث * نيماينب

 يف ليارسا نكس املو *رذيع لدج“« نم كانه هتميخ دمو ليارسا لحر مث # مويلا يل ليحار ربق هلبصن

 د رشم ين نيمايدبب بوقعي ودب راصف لييارسا كلذب عمسف هيبأ هما ابلب عجاتف نيبوار يضع عضوملا كلد

 ونبو #2 نيمايدبو فسوي ليحار ونبو »* نولوبزو راخاسيو اذوهيو يويلو نوعمشو نيبوار بوقعي ركب اايل ونب
 » مارا نادف يف هل اودلو نيذلا بوقعي وئب ءالوه ريشاو داجا اايل ةما افلز ونبو * يلاتغنو نأد ليحار ةسا اهلب

 ناكو * قحاو ميهربا هيف نكس يذلا عضوملا يربح يه عبرا 0 يرمع يل هيبا قما يلا بوقعي ءاج مث

 هنفدو رمعلا نع عبش دقو اًخبش هموق يلا راصو 5 قا يفوت مث * ةنس ةيامو ةنس ىينامث قحسا رمع

 »* هانبأ بوتعيو صيعلا

 يتعلا نوليا تمنب اذاع ناعنك تانب نر 5 جوزت دق صيعلا ناكو د موذأ وه صيعلا داللا حرش اذهو

 صيعلل اذاع تدلوف » ثويابن تمنخا ليعمسا ةنبا ثامسابو »* يوهلا نوعبص تنسب انع ةنبا امابيلهأو

 دلب يف هل اودلو نيذلا صيعلا ونب ءالوه حروقو مالعيو شوعي تدلو امابيلهاو د ليياوعر تدلو ثامسابو زانيلا
 ناعنك دلب يف هكلم يذلا هكلم رياسو هتيشامو هل ام نم سفن لكو هتانبو, هينيو :هءاسن صيعلا ذخا مث # ناعنك

 نكمي ملو اعيمج اميقي نا نم رثكا ناك اميحرس نآل * هيخا بوقعي يدي نيب نم هريغ دلب يلا كلذب ينم
 حرش اذهو * موذا وه صيعلا هارش لبج يف صيغلا ناو # امييشاوم لجا نم امهلمح# نا امهات دب

 صيعلا نب زافيلال ةمأ تنناك عانمتو #*زانقو ماتعغو وفصو رامواو ناميت زاثيلا ونب ناكو هتجيز كثامساب
 ينب اوناك وج أزمو امشو 00 ثحان 0-00 دب ءالوهو د صيعلا ةجوز اناع وئب 0 قيلامع هل تداوف

 3 0 ديدنص ونصو ديدنص 0 ديدنص , ناميت 5 رافبلا نب ا ينب 8-5 0 * حروقو

 ديدالص ءكوهو اداع ونب .الوه مودا دلب يف زافيلا ديدانص ءاوه ديددص قيلامعو ديدنص ماتعبو ديدنص حروقو

 ونب مدو مودا دلب يف هديدانص ءاوه ديدنص م ديدنص امش ديدنص بان ديدنص ثحان صيعلا سبا لياوعر

 ءالوضه دب كلص حروقو فن لنص و ديدنص ضعي سيعلا هحوز اءاييلها منب .ةكوهو 2 سيعلا ةجوز ثامساب

 : نويرمحالا مهو مهديدانص رخالا ءالوه» صيعلا ونب ةسمغلا ءالوه د ةجوز انع ةئبا امابيلها ديدانص

 ديدانص ءالوه ناشيلدو رصياو نوشيدو # انعو نوعبصو لابوشو ناطول دلبلا ناكس نويناروعلل ريعاش ونب ءالوه
 ! 4 ! ناوملع لابوش ونب ءالوهو د عانمت هتخاو ماميه» يروح ناطول ونب ناكو * مودا هلب يف ريعاش ينب نييناروخلا



 . يعرب ناك نيح ربلا يف لاغبلا بكر يذلا انعوه انعو اياو نوعبص وذنب ءاوهو * مانواو وفشو لابيعو ثحانامو
 نارثيو نابشاو نادمح ناشيد ونب ءاوهو # هتئبا امابيلهاو نوشيد انع ونب ءاوهو # هيبا نوعبص ريمح
 نييناروحلا ديدانص ءالوهو  ناراو صوع ناشيد انبا ناداه #* ناقعو ناوعازو نابلب ريصي ونب ءالوه د نارخو

 ءالوه ديدنص ناشيدو ديدنص رصياو ديدنص نوشيدو ديدنص ادعو ديدنص نوعبصو د ديدنص لابوشو ديدنص ناطول
 كلم كلمي نا لبق مودا دلب ين اوكلم .نيذلا كولملا ءالوهو #* ريعاش دلب يف مهديدانصل نييناروعلا ديدانص
 نب حراز نب بابوي هدعب كلمو تام مث # ابابند هتيرق مسأو روعب نب علاب موداب كلم # ليارسأ ينبل
 لتق يذلا داذب نب داذه دئدعب كلمو تام مث » نميلا دلب نرسم ماشوح هدعب كلمو تام مث * يرصب

 كلمو تام مث * اقيرسمع نم المس هدعب كلعو تام مث »* ثميوع هتيرق مسأو بام عابض ي نيئيدملا

 هدعب كلمو تام مث #*روبغع نبا ناناح لعاب هدعب كلسو كثام مث د تارفلا .ةبحر سم لواش هدعب

 ديدانص .امسا ءالره كلذ دعبو * بهذلا.ام ةتبا ذيرطم ةنبا ليابطيهم هتجوز مساو وعاف هتيرق مساو راذه
 الياو ديدنص امابياهاو # ديدنص ثيثيو ديدنص اولعو ديدنص عانمت مييامساب مهعضاوم يف مهرياشعل صيعلا
 ءاوه ديدنص ماريعو ديدنص ليايدغمو د ديدنص راصبمو ديدنص ناميتو ديدنص زانقو #* ديدنص نوئيفو ديدنص

 » مهعيمج وبأ صيعلا وه مهزوح ضرا يف مبنكاسم يف نييرمحالا ديدانص

 نوثلشلاو عبا لا لصفلا

 ةرشع عبس نبا فسوي ناك امل بوقعي ثداوح هذهو # ناعنك دلب يف هيبا ةرواج# ضرا يف بوقعي نكسو

 مهنع يدر ةعانشب فسوي يتاو هيبا يتارم افلز ينبو ابلب ينب عم ايشان ناكو هتوخا عمم منغلا يعري ناكو ةنس
 : ساميد بح هل عنصف ةخوخحبش نبا هنال هيئب عيمجل هتبعكك# نم رثكأ ففسوي بص# ليارسا ناكو مييبأ يل

 . يار فسوي نا مث # هيلع مالسلا اوعيطتسي.ملو هوضغبا مهعيمج هتبحت نم رثكا هبح# دابا نا هتوخا يار املو
 أزرج زرجن اناك تيار  اهتيار يتلا ايورلا هذه اوعمسا مبل لاق فنا #* هل ةءانش اودادزاف اهب هتوخا ربخاف ايور
 كلمت اكلما هتوخا هل لاقف # اهل دجستو اهب طيحت مكزرج ناكو تمبصتنا مث تمفقو يتزرج ناكو ءارحصلا يف
 يلع اهصقف يرخا ايور اضيا يارف » همالك يىلعو همالحا يلع هل ةءانش اضيا اودازو انيلع طلستت اناطلس وأ انيلع

 هتوخا يلعو هيبا يلع اهصق داو » يل نودجاس ابكوك رشع دحاو رمقلاو سمشلا ناك ايور اضيا تيار لاقو هتوخا
 هودسحو #2 ضرالا يلع كلل دجيسف كتوخاو كماو انا يجن له اهتار يتلا ايورلا هذه ام هل لاقو هوبا هرجز
 فسويل ليارسا لاقف #* سلبان يف مهيبا منغ ءيعرل هتوخا يضع مث #* همالك ظفح هوباو هتوخا كلذ يلع
 كتوخا ةمالس ملعاف ضما هل لاق د معن هل لاق مهيلا كثعبا يتح لاعت سلبان يف نوعري كتوخا انوه

 هلاسف اهعايض يف الاف لجر هدجوف * سلبان يتاف يربح قمع نم هب ثعبف باوجلا يلا درو منغلا ةمالسو
 مهتعمسو انهاه نم اولحر دق لجرلا لاقف د نوعري مه نيا ينربخا يتوخا بلطا انا لاق * بلطت ام الياق

 ميلا برقي نأ لبقو ديعب نم هوارف د ناثودب مهدجوف هتوخا ءارو فسوي يضمف انياثود يلا يضمن نولوقي

 ال لاقو مبيديا نم هصلخ نيبوار مبعمسف  همالحا نم نوكي ام هيرنو هلكا ايدر اشحو نا لوقنو رابالا ضعب
 يك هيلا مكيديا اودمت الو ربلا يف يتلا ريبلا هذه يف هوحرطا امد .اوكفست ال نيبوار .مهل لاق مث د اسفن لتقن
 » هيلع يتلا جابيدلا هتبج هنع اوغلس هتوخا يلا فسوي ءاج املف # هيبا ىلا هدريو مهيديا نم هصلخي

 اذاف اورظنف مهنويع اوعفرف اماعط اولكاو اوسلج مث # ءام هيف سيل ايراف بمجلا ناكر بجلا يف هوحرطو هوذخاف

 * رصم يلا كلذ اوردحيلل نورياس مهو طولبهاشو اقايرتو ابونرخ ةامحع مهلامجو شرجلا نع :قياح بارعا ةتفرب
 هب شطبت ال انديو بارعالل هعيبن يتح اولاعت * همد يطغنو اناخا لتقن نا ف عمطلا ام هتوخال اذوهي لاقخ
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 بعل نم هودعصأو فسوي اوبذج راهتلا نونيدملا لاجرلا مسبب رم املف د هتوخا هلم لبقف انمدلك انوخا هنال

 : هبايث قزخت بمجلا يف فسوي سيل اذاو بمجلا يلا نيبوار عجر مث *«رصم هب اوتاو امهرد نيرشعب ةوعابو
 ادوتع اوحبٍذو فسوي بح اوذخا مث * يفما نيا يلا اناف بجلا يف وه سيل. مالغلا نا لاتو هتوخا يلا عجرو

 هبح يه له اجبثا هذه اندجو اولاذو مهيبا يأ ابب يتا نم عم اهب اوثعبو * همد يف اهوسمغو زعاملا نم
 هبايث بوتعي قزخو #* فسوي سرتفا ةسيرف هلكا يدر شحو ينبا هبح يه لاقو اهبئاف * 3 ما كنبا
 لب لاقو يزعتي نا يباف دوزعيل هتانبو هينب عيمج ماقو # اليوط انامز هنبا يلع نزح هيوقح يلع احسم دشو
 سير نوعرف مداخ رافيطوفل رصم يف هوعاب نونيدملاو » هيلع اكب مث ينبا يلع نيزح اناو يرثلا يا لزنا
 * نيفايسلا

 روثلدلاو نماثلا لصفلا

 مث يار مث * اريح همساو يملذع لجر يلا لامف هتوخأ نع طبه اذوهي نأ اضيا تقولا كلذ يف ناكو

 مث * هتدلو نيح بيزوك يف أدوبي ناكو اليش هتمساو انبا تددلوف اخيا تدواعو # نانوا هتمساو انبا تدلوو

 نانو انوهي لاقف د: هكلهاف هللا يدي نيب ايدر اذوهي ركب ريع ناكو ه#*رامات اهبمسا هركب ريعل ةحوز اذوهي ذخلا

 ا١نا ناكف لسنلا بسني هيلا سيل هنأ نانوأ ملعف * كيخآل السن مقاو ابيلع نباو كيخاآ هجوز يأ لخدا

 * اضيا هتاماف لعف ام هللا دنع ءاسف #* هيخآل السن لعج# اليل ضرالا ىلع كلد دسفا هيخا ةجحوز يلا لخد

 يلا دعاص تكومح ادوه ايل ليقو رامات تربخاف »* ثانمت يأ يملذعلا هبحاص اريحو وه همنغ يزاح يلا

 قيرط يلع ةرظنم يف تسلجو تبقنتو رامغلاب تطغتو اهنع اهبنزح بايث تعزنف #* همنغ رجتل ثانمت

 ام لاق * يلا كلذب ثعبت نأ يلا ادهر ينطعا تلات مدغلا نم ايدج ثمعبا انا لاق * يلا لخدت يتح

 » هنم تملمحو اهيلا لخدو كلد اهاطعاو كادي يف يتلا كاصعو كيتبارشو كمتاخ تلاق كيطعا يذلا نهرأأ

 يملذعلا هبحاص عم يدجلا !نرهي ثعبو # اهنزح بايث تسبلو اهنع اهرامخ تعزنو تصضمف تمماق مث
 يلع ةرظنملا يف يها هعتمملا نيا مل لاقو اهعضوم لها لاسف #* اهدج ملف ةءارملا دي سم ىهرلا كتنيل

 تناك ام اولاق اضيا عضوملا لهاو اهدجأ مل لاقو ادوهي يلا عجرف #» ةعتمم طق انهاه تنناك ام اولاق قيرطلا

 * اهدجت مل تنناو يدجلا اذه تلسرا دق اذوه ةرزه نوكن اليك اهسفنل سبقت اذوهي لاقو #* ةعتمم طق انهاه

 تبثاآ تلاق مث لماح انا هل قالعالا هذه يذلا لجرلا نم تلاقف هيلا تعب ةجرخ#« يه امنيب # قرحتف
 ملو يببا اليشب اهجوزا مل كلذلو ينم كلذ تمقدص دق لاقو اذوهي اهتبئاف د اصعلاو ةبارشلاو متاخغلا اذه نمل
 هدب امهدحا ميرخا تدلو املو ه» اهنطب يف نيموتب اداف اهتدآلو تمقو ناك املو # اهعقاوي نا يلا اضيا دعي

 هثتاومن نسحاأ اء تلاقف هوخأ جرخ هدي در املف # اا جرخ اذه تلافو اهيلع هتدقعف ارمرق ةلباقلا تذخان

 ف حاز هتمسأو زمهرقلا هدب يلع يذلا هوخأ جرخ كلذ دعبو * صراف هتمسأو يعءان اي
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 نوثلثلاو عساتلا لصفلا
 نيذلا بارعألا دي نه يرصم لجر نيفايسلا سير نوعرف مداخ رافيطوف هارتشاف رصم يلا طبه فسويو

 هللا نا هالوم يار املف رافعا هرم ل نار اع لور نارتو عسل نك * مث يلا هوردح
 يف هلعج هلام عيمجو هلزنم يلع هلكوو همدخت هدنغ اظح دجوو * هدي يف هكمج* هللا هلمعي اص عيمجو هعم

 هتكرب تنناكو فسوي بنسب يرصمل '( تيب يف هللا كراب هلام عيمجو هلزتم يلع هلكو نيح نذلم ناكو + هدي

 هلكءاي يذلا ماعطلا الا ايش هعم امم دقتفي ملو هديب هلام عيمج كرتف » عايصلاو لزاتملا ل هلام ةيفقم

 فسوي يلا اهنيع دالوم ةءارما تدم روءالا هذه دعب ناك املو د اعيمج رظنملاو ةيلعلا نسح فسوي ناكو
 ا ا ا ل ا ع ا ١ذوه ابل لاقو يباف * ينعجاض تلاقو
 ا ب ا تل ع : افرصت رئكاب فستلا# : [ذنيه قف قده نسنلو

 ضعب يف ناكو يعني وكدا اهئ ماب نإ اه ليفي برا دعبا اهرب كملت اكن * هللا يصعاو ةميظعلا
 ةلياق هصيمقب تقلعت # هيف تيبلا لها نم لجر نكي مو هل اعنص عئصيل تيبلا ينلا لخد هنا مايالا
 . يلا جرخو اهدي يف هصيمق كرت دق هنا تءارا املفذ د قوسلا يلا جرخو اهدي يف هصيمق تلف ---

 تيدانف ينعجااضيل يناتا انب بعليل يناربع دبعب انءاج فيك اورظتا مهل تلاقو اهتيب لهاب تلعد # ىوسلا
 تمعدوو » قوسلا يلا جرخو برهو يديب هصيمق كرت 0 معمم املف » لاع ا

 هب انتيج يذلا يئاربعلا دبعلا يناتا لوقلا اذه لثم هل تلاقف #* هلزنم يلا هالوم لخد نا يلا اهدنع هصيمق
 هاوع عمس املف :: قوسلا يلا برهو يبناج هصيمق كرتف تميدانو يتوص عفر دنع ناكو * يب بسعالتيل

 يذلا عضوملا نجسلا هعدواو هذخلاف د هيلع هبضغ دتشأ * كدبع يب عمص اذك هل تلاق يتلا هتجوز مالك
 سير دنع الغح هقزرو هلضف هيلا لاماو اضيا هعم هللا ناكو * نجسلا يف ماقاف نوسوبح# كلملا ينرسأ هيف
  ةربدم ناك وه مث نوعنسي اوناك ام عيمجو نجسلا يف نيذلا يراسالا عيمج هدي يف لعخ يتح #* نجسلا
 * هع هللاف هلعفي امو هعم هللا نآل هيلع اركنم ايش “قري ل |

 نوعبزالا لصفلا

 هيمداخ لك يلع نوعرف طغسف * امهديس يلا ابنذا زابخلاو رصم كلم يقاس نإ رومالا هذه دعب ناكو

 سوبح#م فسوي يذلا نجشلا يف نيفايسلا سير لزنم ين: ظنج يف امهلعجو * نيزابحلا سيرو ةاقسلا سير
 لك ايور اعيمج ايءار نا يلا #* ظفحلا يف ةدم اماقاو امهءدغيل فسوي امبيلع' نيفايسلا سير لكرف # هيف
 رصم كلمل ناذلا زامغلاو يقاسلا هريسفت بسح دحاو لك ملح ناكو ةدحاو هليل يف هتدح يلع امهنم دحاو
 يف هعم ناذلا نوعرف يمداخ لاسف ه# نيهلاك امهءارف ةادغلاب ففسوي امهيلا لخدف * نجسلا يف ناروسءاملا
 نا الا امبل لاق رسفم اهل سيلو ايور انيار هل الاق * مويلا ةريغتم امكهرجو لاب ام امبل لاق هالوم كيب ظفح

 * يدي نيب اننج ناك تيار لاقف فسوي : يلع هايور ةاقسلا سير صقف د يلع اهوصق نكل هلل ريسافتلا
 يدي يف نوعرف س.اك ناكو :* ابنع تنراصو اهذيقانع نرويفلو اهراون دعص نعرف امك يهو نابصق هانالث هيفو

 يلا #* يه :مايأ ةثلث نابضق هةثالثلا هريسفت اذه ففسوي..هكل لاق #* هأيأ هتلواثو اهيف هترصعو بنعلا تذخاف

 ينركذا نآلا #* هيثاس تنك نا ىلوآلا ةريسلا# هساك هلوانتو كتلزتم يلا كدريو نوعرف تكركذي مايا هللا

 تقوس ىلا * تيبلأ اذه نم ينجرخأو نوعرف دننع يمنركلاو افورعم يدنع عملمأو ثتارما داح اذأ كعم

 نيزابحلا سير يار املو * سبهلا يف ؛ لعجأ نأ هب تقحتسا ايش عبسا مل اني انهاهو ..تيناربعلا .ضرا نع
 نم ايلعلا هةلسلا يفو + يسءار يلع يراوح لالس ثالث ناك اضيا انا تيار هل لاق ربخب هل اهرسف دق هلا



 اذه لاقو. فسوي هباحاف د* يسءار قوف ةلسلا يف ةنم لكءاي ريطلا ناكو زابحلا هعتصي ام نوعرف ماعط عيمج
 ةبشخ يلع كنلصيو كندب نع كسءار نوعرف عزني مايا ةنلث يلاو * يه مايا ةثلت تاللا ثالدلا هريسفت

 ةداوق لكل اسلتج“ هيف عنص نوعرف دلوم موي لثم وهو ثلاثلا مويلا يف ناك املف * كمعل نم ريطلا لكايق
 بلصو # هسءاك هلانو ةيقس يلا ةاقسلا سير درب رماف # مبنيب اميف نيزابخلا سيرو ةاتسلا سير ركذف

 * هركذي ملو فسوي ةاقسلا سير.يسن مث * فسوي امهل رسف اع بسح نيزابحلا نير

 نوعبرالاو يداحلا لصفلا

 تارقب عبس هنم دعص دق ناكو د لينلا يطاش يلع فقاو هناك نوعرف يار نالوح نامزلا نم يضم املف
 ليدلا نم نهارو ندعص دق رخا 6 عبس ناكو ٠ * طرقلا يف تعرف مهلا تامخغضو رظنملا تانسخ
 رظنملا تاحيبقلا تارقبلا تلكا مث * لينلا ئنطاش يلع نيبناج يلا نفقوو معلا تاقيقرو رظنملا تاحببق
 . عبس ناك يأرف ةيناث ملح مث م ظقيتسا مث تامغصلا تانسعلا تارقبلا عب. ' معلا تاقيقرلا

 نتبن دق لوبقلا مجرب ةيورضم قاقد لبادس عيبس.ناكو #* دايج- تايلتمم ةدحاو بصق يل تلتبن دق لباتس
 * ملح وه اذاف نوعرف ظقيتسا مث تايلتمملا لبانسلا عبسلا قاقدلا لبانسلا عبسلا تسعلب مث د* نهارو
 مهيف نكي ملف هايور مهيلع صقف اهيامكح عيمجو رصم ءاملع عيمجب اعدو فسععبف هجور تسبرك ةادغلا تنناك

 يلع طخ دق نوعرف نأ كلدو » ياطخ مويلا ركذال ينا لاقو هيدي نيب ةاتسلا سير ملكتف * هل اهرشف نم

 تناكو وهو انا ةدحاو هليل يف املح انيارف د نيزابحملا سيرو انا قيفايسلا سير لزنم يف امبعضوف هيدبع
 امهرسفو هيلع امهاديصقف نيفايسلا سيرل دبع يناربع مالغ انعم مث ناكو * اهريسفت بمسح دحاو لك ايور

 * ثلاذ بلصو يتبتر يلا كلملا يندر تلاذ ناك انل رسف امكو * ةايور بسح انم دحأو لكل رسفف انل

 هل لاقف د نوعرف يلا لخدو هبايث لدباو هرعش قلحو نجسلا نم هب اورضحاف فسويب اعدف نوعرف ثعبف

 لاقو فسوي هباجا # اهترسف ايور تمعمس اذا كنا كننع تمعمس دقو رسفم اهل سيلو ايور تيار دق نوعرف
 يطاش يلع فقاو ينناك تيار هل -لاقو .فسوي نوعرف ملك مث.  مالسلاب نوعرف بيجي .هللا يملع ريغ نم هل
 عبس ناكو . * طرقلا يف .تمعزف .هبشلا تانسح حلا تالت ةتفارزا نع نم عي اخت نأ * لينلا
 تاكاف » مبقلا يف رصم دلب .عيمج ين نيهلغم را مل ادج تايهلا تاحتببق اناجت نهارو ندعص دق رخا تارثب
 تلخد دق اهنا نيبتي ملو اهنوطب يلا تللخدف * تامهصلا لوالا تارقبلا عيبسلا تاحيبتلا قاقرلا تارقبلا
 ةدحاو ةبصق يف تبن دقق لبانس عببس ناك تيار مث ٠ 55250000 ناك امك ميبق اهرظنو اهيلا

 لبانسلا تمعلبف # نهارو نبن دق لوبقلا مهرب ةيورضم اقاقد تايواض. لبانس عبس ناكو * ادج تايلتمم

 يتيور ينعم نوعرفل فسوي لاق * يشب ٍفوربخ ملف ءاملعلا كلذب تربخاف دايجلا لبانسلا عبسلا قاقدلا
 نينس عبس دايجلا لباتسلا عببسلاو دايجلا تارقبلا عبسلا * نوعرف هب ربخا هللا هعنصيس يذلا دحاو نوعرف
 ةيورضملا ةغرافلا لبانسلا عبسلاو اهءارو ةدعاصلا ةعيبتلا ىاقدلا تارقبلا عبسلاو ٠ » دحاو ملح اذه نه ريل

 * نوعرف هءارا هللا هعنصيس يذلا نوعرفل تلق يذلا لوقلاوهو د عوج نيعس عبس“ نوكت لوبقلا حارب:
 يديد اهلعل نم عرش يتم جوش ركبتاأا ثا كرصم ادلب عيالج يق ردك عيش اهيخ وطب نيستا عب ليتات
 يف عبشلا كلذ رثا نيبتي الو 0 داكي يتح:رصم ضرا يف ناك يذلا عبشلا عيمج
 دذع تباثرمال نال نيترم نوعرف يلع ايورلا ةداعا امنإ» * ادج ميظع هنال هدعب يتالا عوجلا لبق نم دلبلا

 يلع ءالكو لكوي نا هل قلطيو رصم دلب هيلوي اميكح امهن.الجنر نوعرن رظني نآلا»و د هعنص عرسم وهو هللا |
 . تمل اهرب اونزخبو تايتالا ريغلا ينس هذه ماعط اوعمجو * عبشلا ينس عبس ينرصم ةلغ اوبعي يتح دلبلا

 كو رصم دلب ين نوكت. يتلا عوجلا ينس عبسل اهي ةعيدو نوكي # اهارق يف امال اوظفحيو نوعرف باحسا دي



 دجن له هداوقل نوعرف لاق مث * نيعمجا هداوق دنعو نوعرف دنع همالك نسحت # ابيف دلبلا لها عطقني
 * كلثم ميكح مبف ال رومألا هذه عيمج هللا كفرع ام دعب هل لاق مث * املع هللا حور هيف الحر اذه لتثم

 هل لاق مث * يسركلاب الا كيلع فرشا 2 يموق عيمجو يبعش لك داقني كثرمأ يلاو ينيب يلع نوكت تننأ

 رشع بايث هسبلاو فسوي دي يف هلعجو هدي نع نم همتاخ نوعرف عزن مث #«رصم دلب عيمج كتيلو دقف رظنا
 * رصم دلب عيمج ىلع هالوو .فيرظلا هيدي نيب يدونو هتبينح بكراو * هقلع يلع تسل نم اول رص

 جضوم ةامسو *رصم دلب عيمج يف هلجر الل هدي ناسنا دمي ال كيار ريغ نمف نوعرف يلا يلعو هل لاق مث

 ةكس نينلت نب فسوي ناكو ::رصم دلب عيمج يلع ايلأو جيرخو نوأ ماعأ عرافيطوف ةنبا ثانساب هجوزو ل

 تتقبنا مث «رصم دلب عيمج يف فاط هيدي نيب نم جرخ املو رصم كلم نوعرف يدي نيب فقو نيح
 يب ةلفيوارصم دلب يف ناك يذلا نينبللا عيبلا اعلا اا وم عمجن 2 ا ا

 .تانسا امهتالو ناذلا يه عوجلا نس لخدت نا لبق ابا فويل دلو ١ *: هل ءاصحا ال نا هياصحا نع يبت

 دلب يف ناك يذلا عبشلا ينم ها ىو « ينعش دلب يف يامن 0 نا لات ميارفأ رتانلا نال

 عيمج يفو ال عوج ناكف فاسوي لاق امك يت ءات نأ ف عوجلا يدا عبس .تءادبو ا

 يلا اوضما مهل لاقف ماعطلا ببسب نوعرف يلا موقلا حرص رصم لها عيمج عاج املف #* ماعط ناك رصم دلب
 رمل راعتا دين ان عيفج اص مل ديلا هوب لع نوما طيبلا امل املو * هوعنصاف مكل هلقي امف فسيي
 يف عوجلا دتشا اذا فسوي نم اوراتميل رصم يلا نادلبلا لها نم ريثك ءاجو *رصم دلب يف عوجلا دتشاو
 * مهنادلب

 يف دوحوم اريم نأ تمعمس دق ادوه ل ةريملا نأ تردي تيل

 . *رصم نسم ارب اوراتميل فسوي ةوخا ةرشع ردحلاف * تومن الو ايحنو اهتم انل اوراتماو اهبلا اوردحلا رصم

 لييارسا ونب لخد املف # ةينملا هقحلت نا فاخا لاق هنال هتوخا عم بوقعي هثعبي مل فسوي وخا نيمايدبو
 ءاجن هموق عيمج# ريام وهو دلبلا ناطلس وه فسويو »# ناعنك دلب يف عوجلا ناك نا نيلخادلا طسو يف اوراتميل

 نم مهل لاقف ةبوعصب ميملكو ميل ركنتو مهتبثاو هتوخا فسوي يارو * ضرالا يلع مههوجو يلع اود هتوخا
 يتلا مالحالا ركد املو * هوثبثي مل مهو هتوخأ فسوي تميلاو » اماعط راتمن ناعنك دلب نم اولاق متيج نيا

 اوراتميل كديبع ءاج امنا يديس اي ال هل اولاق # دلبلا ربخ اورظنتل متيج امنا سيساوج متنا مهل .لاق مهل اهار
 متيج امنا لب ل مهل لاق * سيساوج كديبع طق ناك ام تاقث نحنو دحاأو ل انلك نحنو ه»* اماعط

 انيبا دنع مويلا انرغساو ناعتك دلب يف دحاو لجر ونسب اخا رشع انثأ كديبع نحن اولاق # دلبلا ربخ اورظنتل
 ٠ ال نوعرف ةايحو « نونمتخت ةلغلا هذهب سيساوج مكنا مكل تلق ام وه فسوي مهل لاق * دوقفم دحاوو
 نك ينقل نسخ تلا وح يحارب رعبا * انهاه ىلا ريغصلا مكيخا ىجعب الا انهاه نم متجرخ

 لاق مث ا يي 1 نسا مكنا نوعرف ةايحرف ذو مكعم قحلا له فرعنف مكماك

 اوعنصف اوكلت 3١ مكملك قتل يلا رغصالا مكيخاب اونو + هدرا تلد  ةروه: ارا. نيخنلاذ متناو“ مكظفح تيب
 «كلذل هلبقن ملو انيلا عرش نا ءدج يف هدب انيار نا اندخا ىف ومنا اننكل سنا يقعب لانا # كاذك

 اقلك ادد تا الك ادندتن كانا توف و دو ملا الياق نيبوار مهباجاف #* هل هذه انتلان



 مهيلا عجر مث اكبو مهنع رادتساف * مبنيبو هنيب انامحرت لعج هنال كلذ مهني فسوي نا اوملعي مل مهو
 يلا لجر لك ضف تددرو ارب مهتيعوا تيلمف رما مث # مهترضحي هسبحن نوعمش مهنيب نم ذخاو مهبطاخو
 متف مث * مث نم اوراسو مهريمح ىلع مهتريم اولمح د مهب كاذ عنص املف قيرطلل اداز اوطعاو هقلاوج
 يتضف تدر دق هتوخال لاقف  هياعو يف يه اذاف هتضن يءارف تيبملا يف هرامحل افلع حرطيل هقلاوج دحاولا

 بوقعي يلا اواج مث  انب هللا عنص اذام نيلياق هيخا عم دحاو لك متزناو مهبولق ترفنف ياعو يف يه اهو
 سيسجت# انمهتاو ةبوعصب دلبلا ديس لجرلا انبطاخ # اولاقو مهلان ام عيمج هيلع اوصقف ناعنك دلب يلا مهيبا
 انيبا دنع رخآلاو دوقغم اندحا انيبا وئب اخأ رشع انثا نحو :» سيساوج طق نكن مل تاقث نمي انلقف * دلبلا

 »* أوضماو مكلزانم توق اوذخو مكنم ادحاو يدنع اوعد تاقث مكنا ملعا ةلخم  انل لاقف »* ناعنك دلب يف مويلا

 مه امنيبف #* دلبلا يف اورجتتو مكاخا مكيطعاو تاقث مكنإو سيساوج متسل مكنا ملعا يتح رغصالا مكيخاب ينوتاو
 بوقعي مهل لاق مث #* اوعزف مهوباو مه مهضضف ررص اوار املف هياعو يف لجر لك ةضف ةرصب ادا مهيعوا نوغرفي
 . نيبوأر لاق #* اهلك هذه تمعمتجا يلع بولطم نيمايئبو سوبحت نوعمشو دوقفع فسوي ومتلكلا دق مهوبا
 تام دق هاخا نال مكعم ينبا ردمتت ال لاق كيلا هدرا اناو هينطعا كيلا هب يجا مل نا ينبا :لكذا هيبذ

 * يرثلا يلا ةرسح يتبيش متلزنا اهيف نوضمت يتلا قيرطلا يف ةينملا هتفداص ناف يقب هدحو وهو

 نوعبرالاو كلاثلا لصفلا

 . اوراتماف اوعجرا مهوبا مبل لاق رصم نم اهب اوتا يتلا ةريملا لكا نم غرف املف # دلبلا يف ديدش عوجماو
 تشعب ناف #* مكعم مكوخاو الا يبجو اورت ال انل لاقو اندشان لجرلا نا اذوهي هل لاق  ماعطلا نم اليلق انل
 مك وخاو الا يهجو اورت ال انل لاق لجرلا نال ردحتن ال هئعبت. مل ناو د اماعط كل انرتماو انردحنا انعم :اناخا
 نعو انع لءاس هنأ اولاق د خا مكل ىقب دق نا لجرلا متربخا ناب يلا متءاسا اذاملو ليارسأ لاقو د مكعم
 اورضحا لوقيس هنا انملع له مالكلا اذه ليبس ىلع هانربخاف خا مكل ىقب لهو قاب دعب مكوبا له لاقو اندلوم
 * انلافطاو تنناو نحل تومن الو ايكو يضمنف موقن يثح انعم مالغلاب ثعبا لييارسال اذوهي لاق مث مكاخا

 الولو د نامزلا لوط كيلا بنذم اناف كيدي نيب هعضاو كيلا هب يجا مل ناو هبلطت يدي نمو هنمضأ اناو
 ةهكاف نم اوذخ ةلخ اوعنصاف كلذك كلذ ناك نا مهوبا ليارسا مبل لاق #* نيترم انعجر دق انكل انئثيلت انا
 فعضو * زوأو مطبو طولبهاشو بونرخو لسع ليلقو قايرست ليلق ةيده لجرلا يلا اهوردحاأو مكتيعوأ يف دلبلا
 .اوموقو مكاخا اوذخو د اوهس ناك كلذ لعل' مكعم اهودر مكتيعوا هاوفا يف ةدودرملا ةضفلاو مكعم .اوذخ ةضفلا
 نا انا فاخاو نيماينبو رخآلا مكاخا مكل قلطيف هيدي نيب ةمحر مكيطعي يناكلا رداقلاو * لجرلا يلا اوعجراف
 رصم يلا اوردحناو اوماقف .نيماينبو هوذخا ةضفلا نم افعضو ةيدبلا هذه موقلا ذخاف * تمللكث امك لكلا
 احبذ مب ذاو لزنملا يلا موقلا لخدا هبجاحل لاق نيماينب مهعم فسوي يار املف * فسوي يدي نيب اوفتوو
 * هلزتم يلا مهلخداف فسوي هب هرما امك لجرلا عنصف # ارهظ يعم نولكءاي موقلا ناف هحبذت ام ملصاو
 نولخدم ءادتبالا يف انتيعوا يف تدر ىتلا ةضفلا ببسب نحن امنا اولاقو فسوي لزنم يلا اولخد اذا اوفا
 باب دئثع هوملكو فِسوي بجاح يلا اومدقتف # اكلم انريمحو !ديبع انذخءايو اديلع ينجو انيلع ببستيل
 اذاف انتيعوا انعتن تيبملا يلا انرص املف # اماعط راتمنل ءادتبالا يف انردحلا انا يديس اي اولاقو  تميبلا
 نم ملعن ملو اماعط راتمنل انعم اهانردح يرخا ةضفو د انعم اهانددرف اهنزوب انتضف هياعو يف لجر لك ةضف
 دقف مكتضف امءاو مكتيعوا يف ازنك مكقزر مكيبا هلاو مكبلا اوفاحتت ال مكل مالس مهل لاقو د انتيعوا يف انتصف ريص
 مهلجرا اولسغف ءام مهاطعا فسوي تيب يلا موقلا لجرلا لخدا املو # نوعمش ميلا جرخا مث يلا تراص
 املو . * اماعط نولكءاي مث مبناب اوعمس مبمنال ةريهظلا يف فسوي ءاج نا يلا ةيدبلا اويهو * مهريمعل انق حطو



 نع مهلاسف »* ضرالا يلع أودرهسو هلرنم يلا مهعم تدءاح ينلا ةيدهلا مل الا هلزغم يلا تسوي اح

 اورخو ملاس وهو قاب انوبا تلدبع نللا اولاق #* ملاس وه لهو يح متركذ يذلا مثيشلا مكوبا دعب له لاقو مهتمالس
 اولاق يل هومتركذ يذلا رغصالا مكوخا اذها لاقف هما ةقيقش نبأ هاخا نيماينب رظنو هينيع عفر مث * اودجو

 نييرسمللو مهدجو مهلو هدحو هل اومدقف #* ماعطلا اومدقو قفرتو جرخو هبجو لسغ مث #* مث اكبف ردحخلا يلا
 ٌ كورك مهماعط نال اماعط نييناربعلا عصمت اولكءاي نأ نورهتسُي ل نييرصهلا نال مهدحو هعص نولكءاي نيذلا

 تالز لمحو »* ضعب يف مهضعب موقلا تمهبو هتبترم يف ريغصلاو هتبترم يف ركبلا هيدي نيب مهسلجاو + مهدنع
 * اوركس يتح هعم اوبرشو فاعضا ةسمخ مهتالز نم رثكا نيمايئب هلز تناكف مهيلا هيدي نيب نم

 نوعبرالاو عبارلا لصنلا

 * هياعو يف لجر لك ةضف ريصو هلمح نوقيطي ام بسسح اماعط موقلا ةيعوا ءالعا هل لاقو هليكو رسما مث
 قلطا مبصلا ءاضا املف * فسوي هب هرما امك عنصف هتريم ضف عم رغصالا .اعو مف يف ةضفلا ماج يماج ريصيو

 مهل لق ميهتقحل اذاف مهبلكاف مق هليكول بفسوي لاق ذا اودعبي ملو ةيرقلا نم اوجرخ دق مهف # مهريمحو موقلا
 اميف متءاسا هب مكنحتما امنا وهو هيف يالوم برشي يذلا اذه سيلا #*رشلاب ريحلا يلع متءافاك اذامل
 اذه لثم اوعنصي نا كديبع اشاح لوقلا اذه يديس لقي ال هل اولاقف * كلذب مهملكو مهتحلف #* متعنص
 كالوم تيب نم قرسن فيكف ناعنك دلب نم كيلع اهانددر انثيعوا هاوفا يف اهادجو صف انوه #رمالا

 وه متلق ام نآلا لاق # اديبع يديسل نوكن اضيا نحنو لتقيلف تاديبع نم هعم دجو نم # ابهد وأ ةضف
 لجر لك متثو ضرالا يلع هءاعو لجر .لك طخ# اوعرساف # ءارب نونوكت متناو ادبع يل ناك هعم دجو نم كاذك

 لجر لك لاشاو مهبايث اوقزخف »* نيماينب ءاعو يف ماجلا دجوف رغصالا" يلا يهتناو ربكالاب ادبو اهشتفف د هءاعو
 يلع هيدي نيب اوعقوف مث وهو فسوي تيب يلا هتوخاو اذوهي لخدف ج+ ةيرقلا يلا اوعجرو هرامح يلع هءاعو
 أم اذوهي لاق * ىلثم لجر نمتحل اننا متملع اما مدعنص يذلا عنصلا اذه ام فسوي مهل لاقو »* ضرألا

 ماجلا دجو نمو نحن يديسل اديبع نمن اه ميبنذب كنديبع عقوا هللا يتحأ امبو هب ملكتت امو يديسل لوقن
 اودعصا متناو ادبع يل نوكي وه هدي يف ماجلا دجو يذلا لجرلا اذه عنصا نأ نم فاعم انا لاق # هدي يف

 يلع كبضغ دتشي الو يديس ةرضحب امالك كدبع ملكتيا يديس اي لاقو اذوهي هيلا مدقتف #* مكيبا يلا مالسب
 ريبك نيش با دوجوم انل يديسل انلتف # خاوا با مكل نوجوم له الياق هديبع لاس يديس ناك »* كدبع

 لعجأ ىلا هوردحا كديبعل تلقف ه#»* هبحس هوبا همال هدحو وه ىقبف تام دق.هوخاو ريغص ةخوضيش نباو
 ردمت# مل نا كديبعل تلق » تام هكرت وه ناف هابا كرتي نا مالغلا قيطي ال يديسل انلقف # هب يتيانع
 املو * انديس مللكب هانربخا انيبا كدبع يلا اندعص املف »* يبجو ىلا رظنلا اودواعت الف مكعم رغصالا مكوخا
 انال انردحنا انعم رغصالا انوخا ناك نا ردحتن نا قيطن ال انلق # ماعط نم اليلق انل اورتشاف اوعجرا انوبا لاق

 يتجوز نأ نوملعت متنا انل انوبا تلدبع لاقف # انعم وه سيل ريغصلا انوخاو .لجرلا هجو يرن نا قيطن
 . متذخا ناف  نالا يلا هرا ملو سرتفا دق هلعل تلقو يدنع نم امهدحا جرخن # نييبا يل تدلو امنا

 يتفلاو يبا يلا ثادبع لا يجيه دنع نآلاو د يرثلا يلا رشب يتبيش متلزنأ ةينملا هتفاوو يدنع نم اضيأ اذه

 كبيش كديدع اوردحاو توميف انعم يتفلا سيل نأ هرظن دنع نوكيو *:هسفنب ةقلعتم هسفنو انعم وه سيل
 | ةرضحأو كيلا هب تا مل نا الياق يبا نم مالغلا نمض كدبع نأ ملعاو * يرثلا يلا ةرسح انيبا تدبع
 عم مالغلا دعصيو يديسل ادبع مالغلا ناكم نآلا كدبع سلجيلف # نامزلا لوط يبا يلا ابنذم نوكاخ كترضجس
 "ا * هلاني يذلا ءالبلا دهاشاف يعم وه سيل مالغلاو يبا يلا دعصا فيك ركفا يناف * هتويخأ



 نوعبرلاو سماغللا لصفلا

 ا : نسم لجر لك اوجرخا يدانف هيدي نيب فوقولا ةرثك نم كلذل كرعتب نإ فيي يي ملف

 مل نوع ا ا ءاكبب هتوص عفرف # هتوخاب فرعت نيح هعم ناسنا بففقي

 لاق يتح © هيدي نيب اوشهدنا امم هتباجا هتوخا قلي ملف قإب يدعب يبا له فيي انا هتوخأل بفضوي لاق

 الو مكيلع ىتشي ال نآلاو * رصم ي م! نيردعيملل هومتعب يذلا مكوخا بفسوي انأ لاقف اومدقتن يلا اومدقت مهل

 ف نعمت عوج انس نيتاه نأ كلو د ةئوغب كرديا نوب يتعب هللا ىافا انهلطب متع نا مكدنع هتشي

 يبيحعلو ضرألا يف ءاقب مكل ريصيل مكصاددق هللا ينتعبف م داصخ و ثيرح اهيف سيل نينس سمخ يقيو دابلا

 هلها عيمجل اديسو نوعرفل !داتسا ٍينريصف هللا لب انهاه يلا ٍنرمتثعب متنا متسل ناللف # ةميظع ةتيلف مكل
 اديس هللا ينريص هفسوي كنبا لاق  اذك هل اولوقو يبا يلا اودع ادعم * رصم دلب عيمج يلع اناطلسو
 كمننو هكينب وئبو كونبو تنا ينم ابيرق نوكتو ريدسلا يل ميقتف #* فقت الو يلا ردعنا نييرصملا معيمجل

 نير تاور جم ركل لح عوجلل نيدس ضمخ.يقب دق فنا كانه كثانوساو #* هكلام عيمجو كرقبو
 يتمارك عيمجب ىبأ اوربخاف د مكبطاخي يمف نا نيماينب يخا انيعو ةرظان مكنويع اذوه» #* كلام عيمج

 ال ا را اا و » انهاه يلا هوردحاف اوعرساف ,ةومتيار ام عيمجو رصمب

 ليقو نوعرف يلا توصلا عيفتراو # هوملك كلذ دعبو مهعم يكبو هتوخا رياس لبقو # هقنع يلع اضيا كب
 ةليخ اوعنصا كتوخال لق فسويل نوعرف لاق مث #* :داوق عيمج دنعو هدنع كلذ نسهف فسوي ةوخا .ءاح هل

 ااكاتو رصم دلب ريخ مكيطعأ يلا مهيريصر مكلأو مكابا اولمحا « ناعثك دلب يلا اهردرو اوشما مكبارد ارق
 اولمحاو مكياسنو مكلافطال الع رصم دلب نم مكل اوذخ ةلخ اوعنصا مهل لوقت نا رومام تناو # اهيف ام دوجا
 ليارسا ونب كلاذك اوعنصف #* مكل وه رصم دلب عيمج ريخ نأ مكتينا يلع قفشت ال مكنويعو د اولاعتو مكابا
 ةيام ثلث نيماينب يطعاو ةعلخ مهتم لجر لكل يطعاو # قيرطلل ادازو نوعرف رماب الجت فسوي مهاطعأو
 .اذغو اماعطو ارب ةلمح نتا رشعبو رصم.ريخ نما ةلمك ريمح ةرشعب ةيب) :ثعبو: :* تاعلخ :سمخوا مهردا.

 يلا ناعنك دلب يلا أواجو رصم نم أودبعصو * قيرطلا ف اوزجارت 2 مهل لاقو هتوخاب كثعب مث * قيرطلل هيبأل

 قي ملو هبلق ككشف رصم دلب عيمج يلع ناطلمم وه اضيأو قاب فسوي دعب اولاقو هوربخاف » مبيبا بوقعي
 + يدا ةيلزطي ير تضايت هلمعل كمي ىلا :تالفقلا ير مهملكا يذلا تنتج ملك بهن وكلت * مهب

 * توما نأ لبق هاراو يصما قاب دعب ينبا فسوي نا يبسح لاقو

 نوعبرالاو سداسلا لصفلا
 ايوو يف هل هللا لاقن نيك هيبأ هلال ملابد مجاذف عبس رمب ي لا ءاج يتح هل نم عيمجم ليارسأ لحرف

 كذم ريصا يناف رصم ىلا رودهلا نم فت » كيبا هلا هللا انا لاق * كيبل لاق هبوقعي اي بوقعي اي ليللا
 وني اولمحو عبس ريب نم بوقعي ماتف * كشمغي فيويو كدعصا اناو كععم لزنا انا « ةميظع ةما مث
 يذلا مهحرسو مهتيشام اوذخاو هلمعتل نوعرف اني ثعب يتلا لمجكلا يلع مهءاسنو مهلافطاو مهابا ليارسا
 . منيب سليل راو دواي اكل ةيتازورتاو زب :: هعم هلسن عيمجو رصم ىلا أواحو ناعنك دلب يف هوكلم

 وئيبو * نيبوأر هركب هونبو بوقعي لخد رصع يلأ نسلخادلا ليارسأ يدب ءامسأ كذهو د« رصم يلأ ٠ هعص

 9 ةيناعنكلا نسب لواشو رهوصو نيخايو دهواو نيمايو لياومي نوعمش وببو * يعرخو نورصحو ولفو خونخ نيبوأر
 دلب يف ناتواو ريبع تاسو حرازو صرانو الهشو نانواو .ريع ادوهي ونبو »* يرارصو ثاهقو نوشريج يويل ونبو
 نولياو دراس نولوبز ونبو :٠ نورهشو بويو ءاوفو عالوت راخاسي ونيو * لوماحو نورصح صراف ونب ناكو ناعنك



 ونبو » اسفن نوكلثو ةنلث مبعمج هتئبا انيدو مارآ نادف ي بوثعيأ مهت دو نيذلا درع اوه :: ليالحو

 حراسو اعيربو يوشيو اوشيو انمي ريشا ونبو د يلياراو يدوراو يريعو نوبصأو وشو 50 نويافص ٠ داغ

 عرافيطوف ةنباأ ثانسا هل تدلو نم رصم 'دلب يف فسويل كلوف * نيمايدبو ففسوي ليحاأر وئبو- * أسفن رشع

 * دراو ميفحو ميفمو شورو يحلاو نامعانو اريجو ليبشاو رخابو علاب نيماينب ونبو # ميارفاو اشنم نوا مامأ
 ليايصح# يلاتفن ودبو * ميشوح- نأد نبأو * اسفن رشع ةعبرا مهعيمج بوقعيل اودلو نيذلا ليحار ونب .الوه

 ةعبس بوقعيل هتدلو سم عيمج هتنبا ليحارل نابال اهاطعأ يتلا اهلب ومب كوسه 0 يوغو

 ةناس هيذب ةوسغ يوس كلو هبل نم يرخ نم رصم يلا بوقعي لآ نسم ةيياجلا نيزنللا عييمج عبمج ب سفنا

 ترتر ها يلا هيدي نيب اذوب تف مث ب ا

 نآلا توما هل لاقو # هيلع يكبو هقنع يلع بكنا هل ربظ املف ريدسلا يلا هابا ليارسا يقلتيل دعصو هتباد
 ةربخاف نوعرف يلا دعصا انا هيبا لأ رياسو هتوخال بفسوي لاق مث *# قاب دعب كنا تمملعو كئيءار ام دعب

 ةيشام يوذ اوناك مهنال منغ اعر موقلاو * يلا اواج دق ناعنك دلب يف اوناك نيذلا يبا لاو يتوخا هل لوقاو
 انك اولوقف د مكتعنص ام مكل لاقو نوعرف مكب اعد |داف + هب أوتا مهلام عيمجو مهريمحو مهرقبو مهمذغو

 لك نوهركي نييرصملا نآل ريدسلا دلب يف اوميقت نا لجا نم انوابا كتلذكو نآلا يلا انرغص ذنمع ةيشاع يود
 ظ كا نع

 - نوعبرالاو عباسلا لصنلا

 مه ادوهو نان دلب نم اواج دق مهلام عيمجو مهرقبو مهمنغو يتوخاو يبأ لاقو نوعرف يل فسوي لخد مث
 ام فسوي ةوخأل نوعرف لاقو »* نوعرف يدي نيب مهغقوو هدرا نح يسانا ةسمخ فخاو *ريدسلا 2

 دادتشا نم انمنغل يعرم سيل فا كدلب نكسن انيج هل اولاق مث # انواباو نحن منغ ةاعر كديبع هل اولاق
 رصم دلب اذوه » كتوخاو كوبا كاتا !ذا فسويل نوعرف 75 *ريدسلا دلب يف مقنلف ماشلا دلب يف عوجلا

 ءاسر مهريصف ليح يود مييبف نأ ملعت تمنك ناو زريدسلا دلب يف اوميقي نا كلدو هدوجا يف مهنكسا كيدي نيب
 نوعرف هل لاقو ده»* هيلع ملسف نوعرف يدي سب هفقوف كابأ بوقعي بففسوي لخدأو # يتيشام يلع نيذلا .ءالكولا

 00 ا ا . 5 * كتايح وئس مك

 لع ماع: كلها ريا :ةنرخاو ةابأ تقصي ناسي. با هوا ارو دوحأ يف رصم

 نم ماشلا دلبو رصم دلب لها لتخا يتح ادج عوجلا نادتشا نم دلبلا عيمج يف سيل ماعطو # مهلاقطا ردق
 اهنوراتمي اوناك يتلا ةريملاب ماشلا دلب ينو رصم دلب يف ادوجوم ناك يذلا قرولا عيمج بفسوي عمجو #» عوجلا
 فسوي يلا نويرصملا ءاجو ماشلا دلب نمو رصم دلب نسم قرولا ينف يتح >< نوعرف لام تيب يلا هلخداو

 دا مكتيشلامب مكعبا مكتيشام اوتاه فسوي مهل لاق » ينف دق قرولا نال كاذح تمن اليل اماعط انطعأ نيلياق

 »* ةذسلا كلت ماعطلاب مهازجو ريمحلاو رقبلاو منغلا ةيشامبو ليغلاب اماعط مهاطعاف مهتيشامب هوتءاخ * ىقرولا ينف
 مياهبلا نم يئشاوملاو ينف دق قرولا نا انديس متكت ال هل اولاقو ةيناثلا ةنسلا يف هواج ةنسلا كلت تينف 18

 اهينضرأو نك ا انوضرأو نعت كترضع تنوعت 0 » انوضرأو اننادبا الإ هيدي نيب قبي م انديس 0

 عايصلا 5 عوجلا دتشا امم ةديع يا لبو ل ا الا 9 ا يا عيمج فسوب



 فسوي لاق مث * 0 اوعيبي نأ اوجاتحا مل كلذلو نوعرف قزر نولكءان اوناعف نوعرف نم مهتميأل قزرلا
 تدالغلا تلخد الاف » ضرألا ف ةنوعررت ايح مكل اه نوعرفل مكيضاراو متنأ مويا مكتيرنشأ دق دوه موقلل

 اولاق » مكلافطاو مكلزانم يف نمو مكلكءامو عايضلا راذبل مكل نوكت .ازجالا ةعبرالاو نوعرفل سمغلا اهنم اوطعاف
 دلب يلع مويلا أذه يأ امسر فسوي هريصف د»* نوعرغل 50 كاذك نوكنو انديس دنع اظح دجن انتييحا دق

 دلب يف ليارسا ماقا املف * نوعرفل رصت مل نا مهدحو مهل ابلك اهناف مهتميا ىضارا الا سمغلا اوطعي نا رصم

 ينس هرمع عيمج راصف ةلس رشع عبس رصم يف بوقعي شاعو # ادج اورثكو اورمثاو هوزاح ريدسلا يف رصم

 .: نوعبرألاو نماثلا لصفلا

 بوقعي ربخا مث  ميارفاو اشنم هعم هيدبا ذخاف ضيرم كلبا نا فسريل ليق نا رومالا هذه دعب ناكن
 رداقلا نا ملعا فسويل بوقعي لاقف #*ريرسلا يلع سلجو يوقتف كيلا لخاد فسوي كنبا ادوه هل ليقف

 ممأ قوج كلنم لعجاو ترثكاو تكرمثا انا اه يل لاقو * يف كبل ناعنك دلب يفزول يف هكالم يل يلم يناكلا
 يلا كتيتا نأ يلا رصم دلب يف كلل ادلو ناذللا كانبا نالو #*رهدلا زوح دلبلا اذه تلدعب كلسن يطعاو

 نودسني كيلا امهدعب نودلوي نيذلا ثتلودولومو #* نوعمشو نيبوار لثم اشنمو ميارفا يلا نابسني امه رصم
 يف ناعنك دلب يف ليحار ينع تتتام نادف نم ييج“ يفف انا امأو +يينلسا ف نرتاح مهيوخا ءاهسأ يلاو

 0 ا ل ا لا
 لاق انهاه هللا امهينقزر ناذللا يانبا امه لاق # ناذه سم لاقت فسوي ينبا ليارسأ يار املو * كلذ

 ا ل يو اتلقث دق ليارسا انيع تناكو + امهيف كرابا يلا امهمدق
 » كلسن اشيا كيحو هللا يلارا دق ادوهو اهجنرأ مل كهجو ةيور فسويل ليارسا لاقو ه#* امهقناعو امهلبقف

 . راسي نس ديمملا ماركا تحوي دحام » ضرالا يلع ههحو يلع فسوي دج هرجخ دنع نسم امهجرخا مث

 الا راج دبا رلا نمار يلع السبا دج لراردأ تنل. دل اهييدقلا الارما ,روني نع هزامجم اييلو ليا
 راس يذلا هللا هل لاقو فسوي يف كرابو *ركبلا اشنم نأ يلع كاذب هيدي مكحا اشنم سءار يلع هراسيو
 وه رش لك نم ينكف كالم * مويلا اذه يلا تنك ذنم يناعر يذلا هللا وه قمحتاو ميهربأ هتعاط يف يوبا

 يار املف * ضرالا يف ةرثك نايمثيو ىتحتاو ميهربا يوبا مسابو يمساب نايمسيو نيمالغلا نيذه يف كرابي
 سءأر يلا ميارفأ سار نع ابليزيل اهدنساف كلد هاس ميارفا سرءأر يلع ينميلا هدي لعج دق هابا نأ فسوي

 لاقي دو يباف 0 هسءار ىلع كنيمي لعجا ركبلا اذه نا يبا. اي اباوص كلذ سيل هيبال فسوي لاقو # اشنم
 هلل وكر. هلام رشا ردكي راطالا ذا نأ ملعا يتكون نبأ ةنس .نوكيوب ذكيا تكي اذه: نا ىدب ا تقلع نق

 لثم هللا كريصي ضعبل اضعب نيلياق ليارسا ونب كربتي كب لاق مويلا كلذ امهيف كراب املف + مملا دله
 دلب يلا مكدربو مكعم هللا نوكيف تميام انا فسويل ليارسأ لاق مث » اشنم يلع ميارفا مدقف اشنمو ميارفا

 وو يغيب نيرومالا دب نم هتذخا يذلا وهو 0 يلع أدياز امسق كتيطعا دق انأو # مكيبأ
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 نوعبرالاو عساتلا ىلصنلا ْ

 أوعمسأو اوعمتحا مايذلا هذه رخآ يف مكلاعي امب 00 مكيف كرابا اوعمتجا لاقو ديدب بوتعي امد مث

 سفرشلا يف لصفم يلين لواو يقوقو يركب ىمنا نيبوار اي * مكهبا ىيارسا نم اولبقاو بسوقعي ينب اي كللد
 * صلغت ىللدبت امم ذينيح كليبا عيجضم ىلع تددعص اذا لضفت ال ء.ام نم ةلبنب نالو #*رعلا يف لضفم

 امهنل يتاذ عممتجت مل امهقوجت يفو يسفن لخدت مل امهتبصع ٍفو د امهتصرف ملظلا هلا يف ناوخا يويلو نوعمشو

 كلل معضخماو كليادعا .انقا يف تلديو كتوخا كلدشني اذوهي اي تنناو * ليارسا لأ يف امهددباو بوقعي
 * هميقي اذ نم ةوبلو دساك ضبرو مثج اهنا لفقلا نم ينبا تصلخ كلنال سا لبشك اذوهب اي نوكت ٠ » كيبا ونم
 اطبأر » بوعشلا عمتج هيلاو هل وده يذلا يجف نأ ىلإ هرما عن نم مخرلاو أدوهي نسم بميصقلا  لوزي 1

 نم رثكأ نينيعلا روزسم * هتوسك بنعلا مديو ةسابل 0 الساغ هناتا يناب قيروسللو هشحج نقلا يلا

 ةندع دميف اهمعتا ام ضرالاو اهدوجا ام ةحارلا يري مث 2 نيب ا " كرفتم ا * اديص
 يلع نابعثلاك ناد نوكيو * ليارسا ينب سم طبس لص هسرقتل مكحي ناد * امداخ ةمدلاك ريصيو لقنلل

 . قافو * يبر اي كلثوغ تدوجر لوقي #0 ءارو يلا هبكار عقيف سرفلا بقع عساللا ةكسلا يلع نورعملاو قبرط
 يل جلا 0 ةماعط ريشاو * هباقعا نجت رهف - سدركت سدرك يا

 نم ير ليلج. ةعاط نم نارا تدزتنو ةبالص يف هسويق 5 م ماهسلا بااعتا اكد كبرقو 77 رورمرمو
 ولعلا نم ءامسملا ةكرب كليف تراعي نا يئاكلا نمو تلغفيعي نأ تليبا هلا نم لاصا #* ليارسأ تاد اعر مث

 يمتشلا ام يلاو يئالسأ تتاكرب يلا فاضت كيبا تاكربو »* نوطبلاو يدنلا 0-5 الفس ةصيارلا رمغلا تاكربو

 . لكءاي ةادغلاب سرتفي هيسيذلاك نيمايدبو #* هتوخا ىلسان 'ةماهو فسوي سار يلع عيمجلا نوكيو رهدلا عاني
 000 ةعامج هذه #»* بللا مقي ٠ يشعلابو ابهت

 مالا داب يف يرعم ةرضع' ةقعدملا ةعيصلا يف يف ينلا ةراغملا يه « يملا مية ءينوبا ع ةرافملا

 هنحوز هقيرو قمحتأ اونفد مو ةتجحوز ةراسو يهرب اوحفد مث * ةربقم ةطغل ينعلا نورفع نم ميهربأ اهارتشا يتلا

 مض هينبل هعيصو نم بحجقعي خرف املذ * كميحا يلب ن م اهيف يقلا ةراغملاو ةعيصلا يرش : اايل يسفد مو

 :» هموق يلا راصو وتو ريرسسلا يلا :يلجر

 ءابطالا تيطنخح ةوطنمعا نا ءابطالا :ديبع بفسوي رماو 00006 يكبف ةيبأ هجو يلع فسوي بكنافث

 * اسوي :نيعبس نويرصملا هيلع اكبو نيطنحملا مايا للمكت تللذك نال اموي نوعبرا هل تامك نا يلا  ليارسا
 يبأ نأ هل اولبقو نوعرف اونهلكف مكدنع اظحع تدجو نأ مه لاقو نوعرف لا فسوي ملك هياكب مايا تراجع امأو

 »+ عيجرأو يسبا نفداف دعصا نآلاو ناعنك دلب يف يل هعيرك يذلا يربق يف ينفدا تيم انا اه يل لاقو ينلمتسا

 هلها حويشو نوعرن كار عيمج دعم ا دابا نفديل فاسوي دعصف » كفلحا امك 6 0 دعصأ أ نوعرف لاق

 ربع 2 يذلا مسوعلا ردنا يلا اواجو ا اميظع ركسعلا ناكف اند نا ايا عمم تاس * ريدسلا



 يف نزعل يناعنكلا كلبلا ناكس يعارف * مايا ةعبس اترحب هيب عنصو ادجم اريبك» اميظع ابدن مث هوبدتغ ندرللا
 هب عنصو  ندرالا ربع يف. يذلا نييرصملا نزح يمس كلذلو نييرصملل ميظع نزح اذه اولاقغ ميرعلا ردنا
 زوج ميهربا اهارتشا يتلا ةفعضملا .ةعيصلا ةراغم يف دونندو ناعنك' دلب يلا دولمحو + هب مهاصوأ ام عييمج هونب

 نفديل هعم دعص ناك نم رياسو هتوخاونوه رصم يلا بفسوي عمر مث * يرمم ةرضحب ينما يتعلا نورفع نم ةربقم
 رشلا يلع انيفاكيو انهدهتي آل ىفسوي تميل اولاقت تام دق مهابا نإ فسوي ةوحلا ياء املف * هنخد ام دعب دابآ
 ففسوي اي هببلطب ففسويل اذك اولوق .* لاقو هتوم لبق اناصوا كابا نا فسويل لاق نم اورماف + هانيلوا يذلا
 فسوي اكبف كيبا هلا ديبع بنذ نع مثصت نإ كلسن نآلاو ارش تولوا دقف مهتيطخو مهبنذ كتوخال رفغتسا
 اوفاخت ال فسوي مهل لاق . * كلل ديبع نم اذوه اولاقو هيدي نيب اوعقوف اضيا هثّوخا ءاجر, * كلذب هوملك نيح

 * اريثك موق يبو. مويلا هنورت ام عنصي نأ لجال .اريخ ردق هللاو ارش ىلع متردق متنا # هللا فاخا ينا
 ةيام بفسوي شاعو هيبا لاو وه رصمب بفسوي ماقأ مث + مهارادو مهازعف مكلافطاو مكنوما انا اوفا ا نللاو
 انآ هتوخال لاق مث د هرج“ يل اودلو اشنم نبا ريخام ونب اضياوب هشلاوث نينب ميارفال يار ينمح د سنس رشصو'
 بفلح.اف * بوقعيو قمساو ميهربا هكلمي نا مسقا يذلا دلبلا يلا دلبلا اذه نم مكدعصيو مكركفينس هللاو ىميام

 نينس رشعو ةيام نبا فسوي تام * مكعم يماظعب اودعصاف يلاعت هللا مكركذ اذا مهل لاقو ليارسأ يسب هفسوي
 ض : : * رصمب هتنوبات يف ريصو هوطنصسو

 وهو ةسدقبلا ةاروتلا ىم يناثلا رغسلا

 >> جورتخلا رسسغس

 لوألا لصفلا

 يوويلو نوعمشو نيبوأر -»* اولخد هلهار لجر لك بوقعي عم رصم يلا نيلخادلا ليارسا ينب ءامسأ هذه
 نسم ةجراخلا سوفنلا ةلمج تناك» *ريشاو ذاجو يلاتفنو نادو + نيماينبو نولوبزو راخاسيو  اذوهيو
 كلذ لها رياسو هتوخا عيمجو فسوي تام مل  رصمب ناك يذلا فسوي عم اسفن نيعبس بوقعي بلص

 رصم يلع ديدج ثللم ماقوب * مهتم دليلا كللذ ءالئماو ادبع اومظعو اورثك اوعمو اورمثا ليارسا ونبو #0 ليجلا
 اذا نوكيف اورفكي اليك ميل لقت اولاعت د اهم مظعاو.رثكا ليارسا ينب موق اذوه هموقل لاقتف د هفسوي فرعي مل
 مهوبذعي نأ لبقل ةمذ'ةالو مهيلع اوريصف # دلبلا نم انوبرهاو انوبراحن انيادعا يل اضيأ اوفافنا ببر انتفاو
 يتح نورسويو نورثكي تلاذك مهوبذع املك» * سمش ني يبو مويفلا يف نوعرفل نزاع يرق اونبف مهلقنم
 نيطلاب ةبعص ةمدخ# مهتايح اوررمو »* ءامقاب ليارسا يبنب نويرصملا مدختساف + ليارسا" يسنب لبق نم اورج
 تايناربعلا يتلباقلا رصم كلم لاق مث #* ءامقاب مهومدختسا يتلا مهتمدخ -جيمجي .اركبعلاا لاصعا رياسو نيفلاو



 ناو هالتقاف نبا ناك نا ربنملا دنع ارظناف تايناربعلا امتلباق اذا + اعوف يرخالاو أرفش امهادحاأ مسأ نيتللا
 اعدف ه»* نيدبلا اتقبتسان رصم كلم امهل لاق امك اعنصت ملو هللا ناتلباقلا تفاح # اهايقيتساف تسب تنناك

 نسل تايناربعلا نا هل .اتلاق * نينبلا امكياقبتسا نم رمالا اذه امتعنص امكلاب ام امبل لاقو رصم كلم امهب
 رثكف نيتلباقلا يلا هللا نسسحاف * ندلي ملباقلا سبيلا لخدت نا لبقو تاريصب نهلك نهنال تايرصملا .اسنلاك

 الياق هسوق عيمج نوعرف رما مث اضن ند ناتلباقلا فاخ املو #* ادج اومظعو موقلا

 * اهوقبتسا ةنبا لكو لينلا ين هوحرطا مهل دلوي نبا لك

 | ٍنانلا لصفلا

 هللث هتفخا انسح هتءار املو انبا تدلوو ةءارمالا تلمه د يويل ةئباب جوزتف يويل لا نم لجر يضم مث

 سيدلا يف هتريصو هيف هتريصو تنفزلاو رفقلاب هترفقو يدرب توبات هل تذخاف دعب هيفخخأ نأ قطت ملو * ربشا
 ناكو لينلا يف لستغتل نوعرف ةنبا تلزنف # هب. عنصي ام رظنتل ديعب نم هتخا تمفقوو #* ليئنلا يطاش ظ

 اذاف هتءارو هتهتنو د هتذخاف اهدي تدمف سيدلا طسو يف توباتلا تدءارف لينلا يطاش يلع تارياس اهبراوج
 عضرم ةءارمب كلل اوعداو يضعا هتخا اهل تلاق د ليارسا ينب نم اذه تلاقو هيلع تقفشاف يكبي يبص

 اهل تللاق * يبصلا ماب تمعدو ةيراهلا تصضمف يضما نوعرف ةئبا اهل تلاق * كل هعضرت تايناربعلا نم

 ربك املو #* هتعضراف يبصلا ةءارملا تذخاف كرجا كيطعا اناو يل هيعضرا يبصلا اذه كل اه نوعرف ةنبا

 كلت يف ناكو # ءاملا نسم هتلشن ينال تلاق يسوم هتمسو دلولا اهل راصو نوعرف ةنبا يلا هب تءاج يبصلا

 «تمفتلاف # هتوخأ نم ايناربع الحر (برضب يرصم لحرب !ثناف مهلقن يف رظنو هتوخأ يلا جرخو يسوم ربك نأ مايالا

 .نيلجرب اذاف يناثلا مويلأ يف جرخ مث : * لمرلا يف هنفدو تامف يرصملا برضن اناسنا ري ملف الامثو ةنمي

 نا ديرتا امكاحو انيلع اسير الجر تريص سم لاقف * كبحاص برضت 1 ملاظلل لاقف نابراضتي نييناربع
 لتقي نا بلط ربغلا اذهب نوعرف عمس املو # عاذ دق ربخلا نذا لاقو عزفف يرصملا تلتق امك ينلتقت
 . هتاانب عبس نيدم.مامال ناكو * ءام ريب يلع سلجو نيدم دلب يلا راصو هيدي نيب نسم يسوم برهف يسوم

 يقسو نيئاغاف يسوم ماق نهودرطف ةاعرلا ءاج املف * نبيبا منغ يقسل ضاوحالا تدالمو تادو تءاهن

 نم انصلخ يرصم لجر نلق # مويلا يجحملا نتعرسا نكلاب ١ لاق نييبا لياوعر يلا نيج املف * نهمنغ
 نعما املف #* اماعط لكءايل هنيعدا لجرلا نتكرت انامل وه نياو نهل لاق #* منغلا يقسو انل الد اضياو ةاعرلا دي

 ضرا يف ابيرغ ترص لاق هنآل موشريج هامسو انبا تدلوف #* هتنبأ أروفص هجوز لجرلا دنع ماقملا يف يسوم 6

 كلت يف اصيا ناكو نوعرف دي نسم ينصلخو ينناعأ هللا نذل لاقو رزاعيلا دامسن ايناث امالغ تدلوو * ةييرغ

 * ةمدغلا نم هللا يلا مهثوغت دعصو اوخرصو مهتمدخ نم ليارسا ونب دهنتف تام رصم كلم نا ةليوطلا مايالا
 * مهمحرو ليارسا ينبل هللا رظنو * بوقعيو قمتاو ميهربا عم يذلا هدهع ركذو مهقيهش هللا عمسف

 ثاانلا لصفلا

 * بيروح يلا هللا لبج يلا ءاج يتح ةيربلا فرط يف اهقاسف نيدم مامأ هيمح ورثي منغ يعري يسوم ناكو

 ليما يسوم لاقف #* قرتمن 9 يهو رانلاب ةلعتشم ةقيلعلا يارف ةقيلعلا طسو نم ران مرصب هللا تلالم هل يلجتن

 انسلا نم هللا هادانف ةرظنيل لام دق هنا هللا_ملعف * قرتمتي ال قيلعلا لاب ام بيهجعلا رظنملا اذه رظناو
 فقاو تننا يذلا عضوملا ناف كلجر نم كلعن عرناو انهاه يلا مدقتت ال لاق * كيبل لاق يسوم اي لاقو

 تلزم لا راطسب نأ تلاد يجو در رقت يرد نكت سرا كم هلا انا لاق مث * سدقم هيلع
 * مهعاجواب تملعو مهتزوللج لبق نم مهخارص تمعمسو رصمب نيذلا يموق فعصا ترظن دق لاق مث * هللا



 يلا لسعلاو نبللا ضيفت دلب عساو ديج دلب يلا دلبلا كلذ نم مهدعصاو نييرصملا دي نم مهصلخال تيلهتت

 دق ليارسا ينب جارص اذوه نالو #* نييسوبيلاو نيبوعللو نييزرفلاو نييرومالاو نييتحلاو نييناعنكلا عضوم
 ليارسأ ينئب يعوق .جرخاو نوعرف يلا كب ثعبال لاعت نالاف * نويرصملا مهطغض يذلا طغصلا تيارو يلا لصو

 . انا لاق » رصم ضرا نم ليارسا ينب جرخاو نوعرف يلا يضما يتح انا نسم هلل يسوم لاق *رصم دلب ىم
 لاق ه# لبجملا اذه يلع هللا اودبعاف رصع نم موقلا تجرخا اذاو كتئعب يننا يف كل هيا هذهو كعم نوكا
 * مهل لوقا ام همسا ام ي اولاق ناف مكيلا ينئثعب مكيابا هلا مهل لوقاف ليارسأ ينب يلا رياس انا اه هلل يسوم
 مكيلا يندعب بوقعيو قمناو ميهربا هلا مكيابا هلا هللا ليارسا ينبل لق اذك لاق + لوزي ال يذلا يلزالا هل لاق
 مكيابا هلا هللا مهل لقو ليارسا ينب ويش عمجاف ضما * لايجاو ليج يلا يركذ اذهو رهدلا يلا يمسا اذه
 نييرصملا باذع نم مكدعصأ تمرلقف *رصمب مكب عسشص أمو مكركد. دق الياف بوقعيو قمتاو ميهربأ هلا يل يلج

 !ذاف * لسعلاو نبللا ضيفت دلب يلا نييسوبيلاو نييوحللو نييزرفلاو نييرومالاو نييتحلاو نييناعنكلا عضوم يللا
 نآلا ريسنف هرما انافاو نييناربعلا هلا هللا هل اولوقو رصم كلم يلا ليارسا ينب خويشو تننا لخداف كنم اوليق

 * ةديدش ةدحاو ديب الو اوضمت نا مكعدي ال رصم كلم نا ملعا انا, # انبر هلل مبذنو ربلا يف مايا ةئلث ريسم
 يطعاو # مكقلطي كلذ دعبو مهنيب اميف اهعنصا يتلا يتابوجسعا عيمجب نييرصملا برضاف يتفءاب ثعبا يتح
 ةصف ةينا اهتراجو اهتئكاسم نم ةارملا بهوتست لب # اغارف اوضمت الف متيضع اذاف. نييرصملا دنع اظح موقلا

 * نييرصملا نوفسنتستو مكتانبو مكينب يلع اهنوريصت ابايثو بهذو

 عبارلا لصنلا

 اهبنم هل لاقف * هللا تلالم كل لجمت# مل نولوقي ينم نولبقي الو يننوئموي 1 مهلعل لاقو يسوم باجاف '

 لاق 0 هيدي نيب نم يموم برهف انابعت تراصف اهحرطف.ضرالا يلع اهحرطا لاق *اصع لاق ثلديب اذ ام
 كتالم يلجت دق نا اونموي يكل لاق »* هدي يف اصع راص هكسماف هدي دم املف هبنذب كتلسماو كتلدي دم هل هللا

 اهب اذاف اهبجرخا مث اهلخداف كلمك يلا كلدي لخدا اضيا هل لاقو * بوقعيو قحماو ميهربا مهيابا هلا كلل هللا
 اونموي مل ناف لاق د هندب رياسك تداع دقو اهجرخأا مث اهدرف تلمك يلا تلدي ددرا لاق * يلدلاك .اصيب

 ءام نم ذخن كنم اولبقي ملو نيتيالا نيتاهب اونموي مل ناف د ةيناثلا ةيالاب نونمويف يلوألا ةيالا اولبقي ملو كب
 ذ.م قطن ١ذ تسل ببر اي هبرل يسوم لاق * سبيلا ىلع امد ريصي ناب بلقني هناف سبيلا يلع هبصو لينلا

 ناسنالل اقطن قلخ نم هللا هل لاق #* اعيمج ناسللاو مفلا ليقث يلا تلدبع تببطاخ ذنم الو لبق امو سما
 .كلوق عم نوكا يئاف ض.اف نالاو # هللا انا مهقلاخ سيلا يمعالا وا ريصبلا وأ مصالا وأ سرخالا قل نم وا

 هملكف هسفن يف رسيو كيلا رظنيف #* كلاقلتي جرخي اضيا وه اذوهو ملكتم هنا, ملعا انا يناويللا ثلوخا نوره
 كل نوكيو موقلا كل وه ملكيف #* ناعنصت ام يلع امكلداو هلوقو كلوق عمم نوكا يناف هيف يف مالكلا اذه ريصو
 يلا عجرو يسوم يضمف + تارمجعملا اهب عنصت كديب اصعلا هذه ذخو اداتسا هل نوكت تنناو  انامجرت
 ' هللا لاق مث #* مالسب ضما هل لاق نوقاب مه له رظناو رصمب نيذلا يتوخا يلا عجران ضما هل لاقو هيمح ورشي

 يف هللا هل لاق مث # هديب اهذخاب هللا هرما يتلا اصعلا ذخاو رصم يلا عجرو مهب ثعبو ريمعلا يلع مهبكراو
 الو هبلق ندشا انو نوعرف يدي نيب اهعنصا ثدي يف اهتريص يتلا نيهاربلا عيمج رظنأ رصم يلا عجريل هيضع
 نأ تيبا ناف يندبعي يبا قلطا كلل تلقف ه# ليارسا يركب يسبا هللا لاق اذك هل لقف  موقلا قلطي
 # هلتق بلطف هللا كالم هدلو ءاجاف تيبملا يف قيرطلا يف ناك الو * كركب كنبا لتاق انا اهف هقلطت



 ل

 هذع فكف“ ه* الوتقم ىنوكي نأ سيرعلا فاك تلاقو هيدي نيب هتمدقو اهنها“ فلق كثمعطقف اناوص اروفص تذخان
 لبج يف هافاوف يضمف ربلا يف يسوم ءاقلت ضمل نورهل هللا لاق مث # انوتخم لوتقملا سيرعلا راص تاقو فينيح
 ,يممف # اهتماتاب هللا هرما يتلا هتايالل عيمجو هب هثعب يذلا كلا مالك عيمج يسوم هربخاو # هلبقف هللا
 عشصو يسوم هب هللا ملك يذلا مالكلا عيمج# نوره مهملكو #* ليارساأ ينب حيش عيمج اعمجو نوره» يسوم
 »* هلل اودجصمو اورخو مهفعض رظنو ليارسأ ينب ركذ دق هللا نأ اوعمس ىلا موقلا نماف # موقلا ةرشمب تارهعملا

 > سماهلا لصفلا

 «.ربلا يف يل اوجح“ يموق قلطا ليارسا هلا هللا لاق اذك نوعرغل الاقو نورهو يسوسم لخد كلذ دعبو

 هلا الاق د»* اضيا ليارسا ينب قلطا كلو هللأ فرعا 2 ليارسا يب قلطظإف :هنم لبقا يتح هللا نم نوعرف لاق

 امبل لاق * بفيسب وا ءابوب ان ءاجمني اليك انبر هلل مبذنو ربلا يف ماي هثلث ريسم يضمن هرسمأ انافلو نييناربعلا

 يتح دلبلا لها ةرثك نم لاق مث * مكلقن يلا اوضما مهلامعا نع موقلا نابذجت نورهو يسوم اي اذامل رصم كلم
 انبت موقلا اوطعت نأ اودواعت 21 # الياق مهءافرعو موقلا ةزوالج مويلا «تللذ يف نوعرف رعاو #* مهلقن نم مهالطعت
 امو سما اهنوعنصي اوناك يتلا نبللا بيارضو -# انهت مهل نوشقيو نوضمي مه لجق امم سمأ لئم ىنبللا اونبليل
 لقثي -»* انبرل ميذنف يضمن نولوقيو نوخرصي مه «كلذلو نوبفرم مهنال اهنم مهوصقنت الو مييلع اهوريص هلبق
 .نوعرف لاق اذك مهل اولاقو مهءافرعو موقلا ةزولج يرخف ه ةلطاب روماب اولغتشي الو هب اولغشيف موقلا يلغ لمعلا
 مكلمع نم صقني سيل نا نولمعتو نودجت ثيح نم انبت مكل نوذخءاتو نوضمت متنا # انبت مكيطعا .تسسل
 موي رمأ مكلامعا اولمكا نولياق نوحلم ةزوالجلاو د نبتلل اشث اوشقيل رصم دلي عيمج يف موقلا ددبتف | يش
 ام مب اولاقو نوعرف ةزوالج مهيلع مهآو نيرذلا ليارسأ ينب ءافرع برصق د نبتلا داطعا تمقو ناك امك مويب
 يلا اوثاغتساو ليارسا ينب .افرع ءاجو *مويلاو سما هلبق امر سما لثم اونبلت ناب مكبيارض اولمكت مل مكلاب
 نوبورضم كديبع اذوه انبل اوبرضا اغل نولوقيو انيلا عفدي سيل نبتلا  كديبعب اذك عنصت اذامل نيلياق :نوعرف
 قلطي الو ارامعإو اوضماف نآلاو د انبرل مبؤنف يضمن نولوقت كلذلو نوهفرم متنا لاق * كسموق مهيلع ءاطخا امم
 *« مويب موي رسمأ مكفبل نم اوصقنت آل اولاقو رشب مهسوفن ليارسا ينب ءافرع رظنف #* نوفوت مكهيارضو نبت مكل
 مكاو هللا رظني امهل لاقف #* هديمع دنعو نوعرف دنع نم مهجورخ دنع مهايقلتيل نيفقأو نورهو يسوم اوينجنو
 هللا يلا يسوم عجرف  انولتقيل مهيديا يف افيس نا ول يتح هداوق دنعو نوعرف دنع انلاخ امتدسفا امك امكيلع
 ءاسا كمساب هتيطاخو نوعرف يلا تلخد نيح نمو »* يب تتعب 1داملو موقلا ءاوه تيلبا ادامل بر اي لاقو

 ١ ظ 5 سواسلا لصفلا ١ ٠

 ملك مث * ةديدش ديب هدلب نم مهدرطيو ةديدش ديب مهقلطيس هنا نوعرفغل عمضأ ام رظنت نآلا يسومل هللا لاق

 +« مهفرعا مل طقف هللا يهسار يفاكلا رداقلاب بوقعيو قحساو ميهربال تنيمست يذلا * هللا انأ هل لاقو يسوم هللا
 امم ليارسا ينب قيهش ىتمرعمس دق اضياو # هرنكس يفلا مهانكس ناعنك دلب مهيطعأل مهعم يدبع تمبث اضياو
 مكصلبخاو نييرصملا لقث تمم نم مكنجرخال هللا انا ليارسا ينبل لق كلذل * يدهع تركذف نويرصملا مهءدهتسي

 مكبر هللا ينا نوملعتو #* اهالا مكل نوكاو ةما يف مكذحتلاو ةميظع ماكحابو ةدودمم عارذب مككفاو مهتمدخ نم
 بوقعيو قمحتاو ميهربا هيطعا نا :يرماب تمسقا يذلا .دلبلا مكلخداو »* نييرصعلا لقن تمم نم مكل جرهجلا
 نمو مهحاورا قيض نم هنم اولبقي ملو ليارما ينب كاذب يسوم ملكف #* كلذب يقفوا هللا انأ. ازوح هايأ مكيطعاف

 نم ليارسا ينب قلطي نا يف رصم كلم نوعرف ملكف لخدا #* اميلكت يسوم هللا ملك مث #* ةبعصلا مهتمدخ



 هللا ملكف + ناسللا خلا اناو نوعرف ينم عمسي فيكذ ينم اولبقي مل ليارسا ونب اذوه بر اي لاق #* هدلب

 .اوهو *رصم دلب نم ليارسا ينب اجرخ# نا رصم كلم نوعرسو ليارسا ينب ببسب امهاصواو نورهو يسوم
 نوعمش ودسبو * نيبوار رياشع ءالوه يمرخو نورصحو ولفو خونخ ليارسا ركب نيبوار ونب مهيابا تويب ءاسور

 يلع يزيل ينب ءامسا هذه #* نوعمش رياشع ءاوه ةيناعنكلا نبا لواثو رحوصو نيخايو دهواو نيمايو لياومي
 ينمشو يحبل نوشريج ونبو * ةئس نوئلثو عبسو ةيام يويل ةايح ونسو يرارمو ثاهقو نوشريج مهديلاوم

 يرارم ودبو * هنص نوثلذو عبسو هيام هتايح ونسو ليايزعو نوربحو راهصيو مارمع ثاهمق ونبو # امهرياشعل

 . نوره هل الو هل هجوز هتمع ذباخوي مارمع ذحناف . * مهدلاوم يلع نييناويللا رياشع ءالوه يشومو يلع
 لياشيم ليايزع وئبو #2 يرخزو غفانو حاروق راهصي وئبو  هنس نيثلثو اعبسو ةيام هتايح ب تنناكو يسومو
 رازاعلاو ا 3 هل تدلوف نوشع تمرخآ بالان يمعع ةلبا عباشيلاب نوره جوزتف *»  يرثسو نافاصلاو

 تانب نم ةءارماب جوزت نوره نب رازاعلا» * نييحرقلا رياشع هذه فاسايباو اناقلاو ريشا وق ونيو * راماثياو
 يباعت هللا امهل لاق ناذللا يسومو نوره امه  مهرياشعل نيييناويللا ءابا ءاسور ءالوه ساعتيف هل تدلوف ليايطوف

 نم« ليارسا ينب اجرختل رصم كلم نوعرف نابطاخملا امه # مهشويج يلع رصم دلب نم ليارسا ينب اجرخا
 وسم كلم نودرف ملك هللا انا يبومل هللا لاقو .* « يسوم هللا ملك موي ناك املو د: نورهو يسوم امه رصم دلب
 نم نوعرف عمسبي فيكو مغلا خشلا انأ ادوه هللا يدي نيب يسوم لاق #* هب كارما ام عيمجب

 2 عباسلا لصنلا

 نوره ملكت تمنأ * كنامجرت نوكي ثلوخا نورهو نوعرف رمعا يف !ناتسا كتلعج دق رظنا يسومل هللا لاف
 رثكاو نوعرف بملق بعصا اناو * هدلب نم ليارسأ ينب قلطيل نوعرف ملكي وهو هب كرما ام عيمج# كاخا
 يلب يمرق يئثويج جرخاو ىيبرصملاب ينفأ لحا يتح نوعرف مكنم لبقي 0 « رصم دلب يف ييهاربو يتايا
 تميجرخاو نييرصملا يلع و روسا ورام ١ يحل ركب * ةميظع ٍمدحأا رسم واب يم لياربا

 تبلل ىبإا نورفو هس نيناعل نا دو ناتو." .2لا اهوزجا امك نورفو, ينوي  عيصف * مهنيد نم ليارسا ين
 لقف اناهرب ٍنايطعا لاقو نوعرف امكملك نا  الوق نورهو يسومل هللا لاق مث #* نوعرف املك نيح ةنس نينامثو
 ناب اع و اعنصو 00 يلا نورهو يسوم لخدف # انينت ريصت نوعرف 0 نيب اهحرطاو تلاصع ذخ نورمل
 عنصف ةرحلاو ءامكحلاب نوعرف اعد مث # انيدت تراصف هداوتو نوعرف يدي نيب هاصع نوره جرطو يلاعت هللا
 5 4 يدق نوره اص يرق دزاذ ني دسك قل كل زاضع لكرب نك جرح + مهيفخم) رصم ةرحم اضيا كاذك

 * موقلا ىلطي نأ يباو نوعرف بلق لقث دق يسمل هللا لاق مث د هللا لاق امك امهنم لبقي ملو نوعرف بلق
 اهذخ يح تبلقنا يتلا اصعلاو ليدلا يطاش يلع هءاقلت فقف ءاملا يلا جراخ وه اذوه ةادغلاب نوعرف يلا ضما
 لبقت مل تننا اذوهو ربلا يف ينودبعي يعوق قلطا الياق كيلا يب نعي :نيسارسلا هلا هللا هل لقو » كديب

 لينلا يف يذلا ءاملا يديب يتلا اصعلاب براض انا اه هللا يننا ملعت ةلمغلا هذهب هللا لاق اذك  نالا يلا
 :: ليئنلا نم ءام اوبرشي نأ نع نويرصملا زجمعتو ليثلا نتنيف تومي ليثلا يف يذلا كمسلاو ا

 مو مهماجاو مهناجلخو مهراهناو نييرصملا هايم يلع ثلدي دمو كاصع ذخ نورهل لق يسومل هللا لاق مث
 امك ن مي * ةراجتعا ٍيفف بشغلا ينو رصم دلب عيمج يف مد نوكيو اعد ريصتف م

 ليلا ىف يذلا ءاملا عيمج بلقناف هداوق عيمجو نوعرف ةرضع لينلا يف يذلا ءاملا تارصو اضعلا عفرو هللا لاق

 يف مدلا راصو لينلا نم ءام اوبرشي نا نع نويرصملا زجتف لينلا نتناو تام لينلا يف يذلا كمسلاو # امد
 مل + هللا لاق امك امهنم لبقي ملو نوعرف بلق دتشاف مهيفخي رصم ةرعجلا كاذك عنسف * رصم دلب حيمج



 مل ذآ ءام اننص اوبربشيل ارابا لينلا يلاوخ نييرصملا عيمج رفحو امنيا هذه يلا هلاب دري ملو هلزنم لخدو يلو
 * كلذب ليثلا هللا برض ام دعب مايا ةعبس تلمك املو د» لينلا ءام نم اوبرشي نأ اوقيطي.

 نماثلا لصفلا
 مبقلطت نا تيبا نأ كناف -* ينودبعي يموق قلطا هللا لاق اذك هل لقو نوعرف يلا لخدا يسومل هللا لاق

 يلع عدافضلا دعصاو ماجالاو ناجلخلاو رابنالا يلع كاصعب كلدي دم نورهل لق يسومل هللا لاق مث * عدافصلا
 ءاملعلا تلاذك عنصو * رصصم دلب تلطغو عدافصلا ت'دعصف رصد هايم يلع هدي نوره دمف  رصم دلب

 تكداوقلو تكل عفش نأ داش ينم يلع حرتقأ يسوم هل لاك * هلل أوحب ذي موقلا قلطا يتح يعوق نكشو يدع

 سيل: هنا ملعت يكل تلق امك لاق ادغ لاق- #+ طقف لينلا يف يقبتو كلزنم نعو تكنع عدافنصلا عطقتف كدموقو

 جرخ املو 37 طقف :لينلا ُُف يقبتو .كداوقو كموق - نعو كلزانم نعو كنع عدافصلا لورت نأ 2 انبر هلل لثم

 لاق امك هللا عنصف: # نوعرفب الحا يتلا عدافصلا _ببسب هللا يلا يسوم اعد نوعرف دنع نم نورهو يسوم
 الو  اهنم ضرألا تستناو ريبانا اهروعمج يتح د عايضلا نمو رودلا نمو تويبلا نم عدافضلا تتتوامتو يسوم
 دم نورهل لق يسرمل هللا لاق مث # هللا لاق امك امبنم لبقي ملو هبلق لقث تناك دق ةحرفلا نا نوعرف يار
 بارت برضف هاصعب هدي نوره دم كلذك اعنصف »*رصم دلب عيمج يف االمق ريصي ضرآلا بارت برضاو كاصع

 نم ةحارج هذه نومرفل ءاملعلا تلاقف # مياهبلاو سانلا يف لمقلا تقف اوقيطي. ملف لمقلا اوجرختل مبيفخب
 نوعرف يدي نيب فقو ةادغلا يف ملدا يسومل هللا لاق مث + هللا لاق امك امهنم-لبقي مكو .هبلق دتشاف هللا دنع

 يتلا ضرالاو نييرصملا تويب هنم يلتمت. ينح شوحولا طلخ كلزانمو كسموق رياس»و تكداوق يلغو كيلع ثععاب

 هللا يننأ ملعت يكل شحو مث نوكي اليل اهب ميقم يموق. يذلا ريدسلا دلب مويلا كلذ يف نيباو # ابيلع مه

 لخدو كاذك هللا عئصف #» ةهيآلا هذه نوكت اذغ كدموقب . لح اهم يءوقل ءادف ريصأو # ضرالا يلع اطاسم

 يسومب نوعرف اعدف *  شحولا لبق نم دسفنا رصم دلب عيمجو هداوق تيبو نوعرف تسيب يلا ريثك شحو
 هحخاذن نويرصملا ههركي ام نال كلذ عنصن نا قيطن ال يسوم لاق + دلبلا يف مكبرل اوحبذا اوضما لاقو نورهو
 امك انبر هلل مبذنو ربلا يف ريصن مايا ةثلث ةفاسم نكل # اتومجري الو مهترضح# هنوهركي ام مبذن ليف انبر هلل
 لاق يلم انكار رسما يف اودعبت ا2ء!داعباف ادع ربلا يف مكبر هلل نوحسذت مكقلطا نوعرف لاق # انرم.ءاب

 ةيرخسلا نوعرف دواعي ال ادع هموقو هداوقو نوعرف نع شحولا لوزيف هللا يلا عفشاو كدنع نم جراخ انا اه يسوم

 3 موقلا قلطي .ملو اضيا ةرملا .قرله هملق نوعرف لقثو 2 دحأو عمد مل لهو رباسو عداوق نعو روعرف نع

 ظ عساتلا لصفلا .

 5 لامجملاو ريمعلاو ليخلا يف ءارعتلا يف يتلا كيشاوم يف ةنياك هللا فا ناف مبسب كسمت» كادعو مهتلطت



 نم ينثن تومي الو نييرصملا يشاوعو ليارسا ينب يثشاوم نيس هللا نيبيو #* ادج ةميظع ةءابو رقبلاو مدغلاو

 رمالا اذه هللا عنصف « دلبلا يفرمالا عامل الياق انقو هللا ريصو #* ليارسا نت ردا اذ عوج

 الاف رلظنف نوعرف ثعبو »* دحاو تممي مل ليارسا ينب يثاوم نمو نييرصملا يشاوم عيمج ثامو دغلا نم
 امكيدغح ءالم اذخ نورهو يسومل هللا لاق مث دوي“ دج اي امم ليارسأ يسب يشاوم .نم قفني مل

 سانلا يف ريصيو #* رصم دلب عيمج يف ارابخ ريصيف نوعرف رض ءامسلا يلا يسوم هشريو نونالا سيف نم
 يأ يسوع هشرو نوعرف يدب نيب افقوو نوتآلا ميف نم اذخاف درصم دلب عيمج يف اطغنتم اتيان احرق مياهبلاو

 مرقلا لبد وهب سوم يدي نيب اوفقي نا ءاملعلا قطب ملو 95 اهيل سادنلا يف ائبان اطقنتم احرق راصف .امسلا

 لاق مث 0  يسومل كلا لاق امك امهنم لبقي ملو نوعرف بلق هللا ددشو * نييرصملا رياس يفو مهيف ناك هنال

 00 : ٍينودبعي يموق قلطا نييناربعلا هلا هللا لاق اذك هل لقو نوعرف يدي نيب .فقو ةادغلاب ملدا يسرمل هللا
 + مالا عج يف قم سبا هن ملت يت تو تدق كم يف ذأ م اك تس ةرملا ديما

 د نالاو هناا دع وأ هيا سول رع ميا عقر أدغ تمقولأ

 لزني لرانملا يلا مصني ملو ل وأ ناسنا يأ هناف .ءارعصلا يف كل ام عيمجو كتيشام
 .مل نسعو * تويبلا يلا هتيشامو ةديبع برهأ نوعرف كارد نيو اللا ماك فاح نيك :: نوتومرف دربلا مهيلع

 نربلا نوكيف ءامسلا وأ ثلدي دم يسومل ةللا لاق مث 7 .ارحصلا يف هتيشامو :ديبع كرت هللا مالك يلا هلاب دري

 ءامسلا وحن داحع يسوم دمف *رصم دلب يف 0 يس وا ا اا
 .يف ةدعتم رانلاو دربلا ناكف هضم لعاادر هللا رطماو ضرالا يلع رانلا تبراسو !دربو اتاوصا هللا نلعاف
 ام عييمج رصم دلب عيمج يف دربلا برضف + ةمال تراض ذم رصم دلب يف هلثم نكي مل ام ادج اميظع هطسو
 هيف يذلا ريدسلا دلب نا ريغ # اهرجش عيمج رسكو اهبشع عيمج برضو ةميهب يلا ناسنا نم ءارحتلا يف
 اضيا ةرملا هذه تءاطخا دق امبل لاقو نورهو يسومب اعد نم نوعرف ثعبف * درب هيف نكي مل ليأرسأ ونب

 مما نعانط دربو هلل تاوصا نوكي .نا نم انبسحو هللا يلا اعفشا + نوملافلا يرن اناو لدعلا هللا

 يلا ناتكلا“ نا + هللا نم اوفاختت نإ لبت مكنا ملماف ثاديبنو تنا * هلل ضرالا نا ملعت يكل ادبا نوكي
 املو د ناتلفا امهنال ابطعي مل نابلجلاو ةطنحلاو * افلشم ناتكلاو اكيرف ناك ريعشلا نأ اطغ دن نيعقلاو مك

 * ضرالا يلع رطم لهب ملو دربلاو تاوصالا تمهتناف هللا يلا هدي طسب هتيرق نمو 0 جرخ
 <بلق هللا نددشو د هديبعو وه هبلق لقثف ءاطخلا دواع تاوصالاو دربلاو رطملا يبتنا دق نأ نوعرف يار املو

 * يسومل هللا لاق امك مهقلطي ملو نوعرف

 رشاعلا لصفلا :

 .صقت يلو : * مدي هذه يتافا لحأ يل دديبع بمللقو هبلق تميوق يناف نوعرف يلا لخدأ يسومل هللا لاق مث

 نورهو يسوع لخدف # هللا ينا نوملعتو مس ب ابتللحا ينلا يتافاو نييرصملاب تشطب ام كدبا نبأو 37

 نا كناف * ينودبعي يموق قلطا يل نعذت نا تيبا مك يلا نييناربعلا هلا هللا لاق اذك هل الاقو نوعرف يلا
 اهيلا رظني نأ دحا قيطي الو ضرالا نيع يطغيف ٠ * كمت يف ادغ دارجلاب يتا انا اهف يموق قلطت نا تيبا

 كريب دم ودي : ءارعتلا يف مكل تبانلا رجلا عيمج لكءايو دربلا نم تقبت يتلا ةتيلفلا يقاب لكايو ْ
 مث مويلا اذه يل عدلا يلع مهنوك ذلم كيابا ءاباو تلا هلثم ري مل ام نييرصملا رياس تويبو كداوق تويبو
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 مهبر يلاعت هللا نودبعي موقلا قلطا اقهو انل اذه نوكي مك يلا هل نوعرم داوق لاقف * نوعرف دنع نم جرخأ يو
 نمو نسم مكبر هللا اودبعا اوضما امهل لاقو نوعرق يلا نورهو يسوم درف * تداب دق رصم دهاشن نأ لبق
 امهل لاق د انل هللا مح نال يضمن انرقبو انمنغو انتانبو انينبب يضمن انخويشو اننايبصب يسوم لاق * نوضاملا
 لاجرلا يضمت كلذك سيلا مكهوجو ءاذح رشا يرأ ادره مكلافطاو مكقلطأ امك مكعم هللا نوكي كاذك

 يلع كدي دم يسومل هللا لاق مث د نوعرف يدي نيب نم امهدرطو اهنوبلطت امنا مكناق هللا نودبعيف مكنم
 هدي يسوم دمف #* دربلا هاقب يذلا دلبلا بشع عيمج لكءايو رصم دلب يلع دعصيف دارجلا ببسب رصم دلب
 ميرلا تلمح ةادغلا تناك املف ليللا لوطو مويلا كلذ لوط دلبلا يف لوبقلا ميرلا هللا قاسو رصم دلب يلع

 دارج هلبق نكي مل ام ادج اميظع اهمخت عيمج يف رقتساو رصم دلب عيمج يلع دارجلا دعصف # دارجلا لربقلا
 رجشلا رمث عيمجو هبشع عيمج لكءاو دلبلا ملظا يتح. دلبلا نيع عيمج يطغف * كاذك هدعب نوكي الل هلثم
 نوعرف .عرساف *رصم دلب عيمج يف ءارعتلا بشع يفو رجلا يف ةرضغلا نم يش قبي ملو دربلا داقب يذلا
 هللا يلا اعفشاو ةرملا هذه يبنذ المتحا نالاو * امكلو امكبر هلل تءاطخا دق لاقو نورهو يسومب .اعدلا يف
 ةديدش ةيبرغ احر هللا بلقف د هللا يلا عفش هدنع نم جيرخ املف * ضحملا توملا اذه ينع ليزيل امكبر

 نوعرف بملق هللا ددشو *رصم مخت عيمج يف ةدحاو ةدارج قبت ملو مزلقلا رح هب تكسو دارجلا تلمع ادج
 مالظ لاوز دعب رصم دلب عيمج ىلع مالظ نكي ءامسلا ون ثلدي دم يسومل هللا لاق مث * ليارسا ينب قلطي ملو
 ةيحاص ناسنالا ري مل » مايا هةنلد رصم دلي عيمج يف مهلدم مالظ ناكف 'ءامسلا وحل ددي يسوم دمف * ليللا

 أوضما لاقو يسومب نوعرف اعدف #* ميدكاسم يف رون ناك ليارسا ينب عيمجو مايا ةثالث هناكم نم ناسنا مقي ملو
 ' دياعصو عيابد انيطعت تننا لب يسوم لاق #* مكعم نوضميف مكلافطا امو اهوعد مكرقبو مكمدغ نكل هللا اودبعاف
 ملعن ال نحنو انبر هللا هب دبعن ام ذخءان اهنم انال فلظ اهبنم يقبي ال انعم يضمت انيشاومو . انبر هلل اهبرقن
 نوعرف هل لاق  مهقالطا ءاشي ملو هبلق هللا نددشف د مث يلا ريصن نا يلا اهننم انبر هللا هب دبعن ام رادقم مك
 تسل تلق ام معن يسوم ه4 لاق #2 لتقت يبجو كتيور موي كناف يبجو يلا رظنلا دواعت نا رذحاو ينع ضمأ
 2 كاهحو يرأ نأ دواعأ

 | رشع يداحلا لصفلا

 مكل هقالطا دنعف انها» نم مكقلطي كلد دعب نييرصملاو نوعرف يلع هب يتا دحاو ءالب يتب دق يسومل هللا لاق

 ةيناو ةضف ةينا اهتبحاص نم ةءارملاو هبحاص نم لجرلا بهوتسي ناب موقلا رص # انهاه نم مكنودرطي ةلمج
 داوق دنع رصم دلب يف ادج اميظع ناكف لوسرلا يسوم اعاو نييرصملا دنع اظح موقلا هللا يطعاف * بهذ

 لك توميف *رصم كلب يف يكلم ريسم انا ليللا فصن يف هللا لاق اذك يسوم هل لاقف # موقلا ريابو نوعرف
 خارص نوكيو ٠ * مياببلا راكبا عيمجو احرلا ءارو يتلا ةمالا ركب يلإ هيسرك يلع سلاجلا نوعرف ركب نم هيف ركب
 هقوف امف هيفب بلك مبني ال ليارسا ينب عيمجأب # هلم دوعي الو هلثم نكي مل ام رصم دلب عيمج يف ميظع
 ءكلوه كلموق عيمج يلا ريصيف 3 نينبرصملا نع ليارسأ يتب هب هلا نيبي اع أوملعت يل مهميأهب يأ مهسأن 0

 ةدشب نوعرف دنع نم جرخ مث جرخا كلد دعبو كعم نيذلا موقلا عيمجو تننا جرخا نيلياق يل نودجت-يو
 نورهو يسومو *رصم دلب يف ينيهارب رثكت يك نوعرف امكنم لبقي ال امنا يسومل هللا "لاق مث د هنه بضغ
 : * هدلب نم ليارسأ ينب قلطي ملو هبلق هللا ددشف هترضح نيهاربلا هذه عيمج اعنص



 رشع ينادلا لصفلا

 املكو د ةنسلا روهشل لوا مكل نوكي روهشلا لوا مكل رهشلا اذه د الياق رصع دلب يف نورهو يسومل هللا لاق مث
 نم سءار كلذ ميهيابا تويبل اسءار مهنم قيرف لك مل ذختن نا هنم رشاعلا يف مهل اوقف ليارسا ينب ةعامج

 هلزنم .يلا برقالا هراجو تيبلا برر هذخءايلف سءار يلا ةجاحلا نم تيبلا لها لق ,ناف * تيب لكل منغلا
 وأ ناضلا نم هقنس نبا اركذ #* احين“ اسءار مكل نكيلو هاسءاتي هماعط ردق يلع ءيرما لك سوفنلا نع ةاساومب

 ليارصا ينب قوج ةعامج هحذيف رهشلا اذه نم رشع عبارلا مويلا يلا اظوفح# مكدنع نوكي د هنوذخ.اي زعاملا
 + اهيف هنولكءاي يتلا تويبلا يلع لطملاو بابلا يدخ يلع هنولعجي ام همد نم اوذخءايلو * نيبورغلا نيب
 لب .امب اهيضنع (يبط الو اين هنم ايش اولكءاي ال د هولكءاي رارم عم اريطفو ران اوش ةليللا كلت يف همحل اولكءايو
 هوقرحاف ةادغلا يلا هنم يش يقب ناف #* ةادغلا يلا هنم ايش اوقبت الو هفوحو هعراكاو هسءار رانب ايوشم هولكءاي

 ميسف وه رفح هولكو مكيديا يف مكيصعو مكلجرأ يف مكلاعنو ةدودشم مكواقحا نوكت هولك ّدفصلا هذه يلعو هرانلاب
 تادوبعم عيمجو ةميهب يلا ناسنأ نم هيق ركب لك لتقاو ةليللا هذه يف رصم دلب ين يىنالم يلجاف # هلل

 يثري يكلم هاريف اهيف متنا يتلا تويبلا يلع ةمالع مكل مدلا نوكيف # دحاولا هللا انا اماكحا عنصا نييرصملا
 مكلايجلل هلل اجح هيف اوجحو اركذ مكل مويلا اذه نوكيو *رصم دلب لهأ تبرض اذا كلبم ءابو مكب لت الو مكل
 لكا نم لكو مكلزانم نم هيف ريمخلا اولطعف لوالا مويلا امو د اريطف مايا ةعبس اولكءايلو هنوجححت* رهدلا مسر
 سدقم مسا لوالا مويلاو * عباسلا مويلا رخا يلا لوألا مويلا نم ليارسا ينب نم ناسنالا كلذ ضرقني اريمخ
 :» مكل عنصي هدحو وه سفن لكل لكوي ام الا عيانصلا نم يثن عنصي الو مكل نوكي سدقم مسا عباسلا مويلاو
 »* رهدلا مسر مكلايجال مويلا اذه اوظفحاو رصم دلب نم مكشويج تمجرخا مويلا اذه تاد يف نال ريطفلا اوذفحاو
 + يشعلاب رهشلا نم نيرشعلاو دحاولا مويلا رخا يلا اريطف اولك يشعلاب هنم رشع عبارلا مويلا يف لوالا رهشلا فو
 يتحارص يلا بيرغ نم ليارسأ ينب ةعامج نم عطقني ارمخ لكأ نم لكو مكتويب يف ريمخ دجوي ال مايا ةعبسو
 لاقو ليارسا ينب خويش عسيمج يسوم اعدف  اريطف اولك مكنكاسم عيمج يف اولكءات الرمخملا نم يشب لك  دلبلا
 تمشطلا يف يذلا مدلا يف اهوسمغاو رتعص ةقاب اوذخو »* مسفلا اوحجاداو مكرياشعل امنغ مكل اوذخو اوضهنا مهل
 يلا هلزنم بباب نم مكلم ناسنا جرخل لو تشطلا يف يذلا مدلا كلذ نم بابلا يدخو لطملا يا اوندأو

 عدي 2و هلخد نمل يثريف بابلا يدخو لطملا يلع مدلا رظنيو نييرصملا مدصيل هللا كالم زوجيف *  ةادغلا

 يلا متلخد اذإو ةءرهدلا يلا مكينبلو مكل امسر رمالا اذه اوظفحاو # مككلبييف مكتويب يلا لخدي نا كلهملا
 وه اوليقف مكل ةدامعلا هذه أم مكدالوا مكل لاق اذاو # ةدابعلا هذه اوظفحاف لاق امك هللا مكيطعي يذلا دلبلا

 * اودجسو موقلا رح انتويب صلخو نييرصملا مدص نا رصمب ليارسا ينب تويب يف نمب فار امك هللا ةفار مبذ
 ليللا بفصن ناك املف + اولمع كتللذ بسحب نورهو ىسوم هب هللا رما ام عيمج اوعنصف ليارسأ ونب ىفهو

 عيمجو سبملا يف يذلا يبسلا ركب يلا هيسرك يلع سلاجلا نوعرف ركب نم رصم دلب عيمج يف ركب لك هللا لتق
 سيل تيب سيل نا وصمب ميظع خارص ناكف نييرصملا رياسو هداوق . عيمجو وه اليل نوعرف ماقف د مياهبلا راكبأ
 هلل اوحبناف اوصماو ليارسا ونبو امتنا يعوق نيب نم اجرخاف اموق لاقو اليل نورهو يسوم اعدف * تيم هيف
 موقلا يلع نويرصملا ددشو د لح يف ٍبولعجاو اوضماو متلق امك اهوذخ مكرقبو مكمنغ اضياو # متلق امك
 تناكف رمتخ نا لبق نم مهنيجع مرقلا لمحف # يتوم انلك انا اولاق مهنال دلبلا نم مهقالطا يف اوعرسيل
 ةينا نييرصملا نم اوبهوتساف يسوم هللا رسأ امك ليارسأ ونب عنصو #* مهتانعا يلع مهبابيث يف ةدودشم مهنجاعم
 لحر مث #* نييرصملا اوفسدناو مهل اهوبهوف نييرصملا دنع اظح موقلا يلععا هللاو  ابايثو بهذ ةيناو ةضف
 منغو ريبك طلخ :اضيا مهعم دعصو #* لافطالا الخ لجر هفلا ةيامتسب شيرعلا يلا سمشلا نيع نم ليارسا ونب



 َنأو هالتقاف نبا ناك نا ربنملا دنع ارظناف تايناربعلا امتلباق اذا + اعوف يرخآلاو أرفش امهادحأ مسأ نيتللا

 اعدف »#* نيببلا اتقيتساف رصم كلم امهل لاق امك اعنصت ملو هللا ناتلباقلا تمام # اهايقبتساف تسنب تناك

 نسل تايناربعلا نا هل .اتلا/ق * نينبلا امكياقبتسا نم رمالا اذه امتعنص امكلاب ام امبل لاقو رصع كلم امبهب
 رثكف نيتلباقلا يلا هللا نسحاف # ندلي ةلباقلا نبيلا لخدت نأ لبقو تاريصب نهلك. نهنال تايرصملا .اسنلاك
 الياق هسوق عيمج نوعرف رم مث اان ا ل ناتلباقلا فاخ املو #* ادج اومظعو موقلا

 * اهرقيتسا نبا لكو لينلا يف هوحرطا مهل دلوي نبا لك

 ظ يناثلا لصفلا

 هئلث هتفخا انسح هتءار املو انبا تدلوو ةءارمالا تلمع » يويل ةنباب جوزتف يويل لا نم لجر يضم مث
 سيدلا ين هتريصو هيف هتريصو تنفزلاو زفقلاب هترفقو يدرب توبات هل تذخاف دعب هيفخغت نا قطت ملو * رسمشنأ

 ناكو لينلا يف لستغتل نوعرف ةنبا تلرتف * هب. عمصي ام رظندل ديعب نم هتخأ تمفقوو * ليئنلا يطاش يلع

 اذاف هتءارو هتهتنو + هتذخاف اهدي تدمن سيدلا طسو يف توباتلا تءارف لينلا يطاش يلع تارياس اهبراوج

 عضرم ةءارمب كل اوعداو يضما هتخا اهل تلاق * ليارسأ ينب نم اذه تلاقو هيلع تقفشاف يكبي يبص

 اهل تملاق  يبصلا ماب تمعدو ةيراجلا تصمف يضما نوعرف ةئبا اهل تللاق * كل هعضرت تايناربعلا نم
 ربك املو د هتعضراف يبصلا ةءارملا تذخاف تلرجا كيطعا اناو يل هيعضرا يبصلا اذه كل اه نوعرف ةنبا

 كلت يف ناكو # ءاملا نسم هتلشن ينأل تلاق يسوم هتمسو دلولاك اهل راصو نوعرف ةنبا يلا هب تءاج يبصلا

 «تمفتلاف ل ةنوخأ نم ايناربع الجر برضي يرصم لجرب |ناف م يف رظنو هتوخا يل جرخو يسوم ربك نأ مايل

 نا ديرتا امكاحو انيلع اسير الجر كريص سم لاقف » كبحاص برصت ال ملاظلل لاقف نابراضي ني رج

 لتقي نا بلط ربخلا اذهب نوعرف عمس املو * عاذ دق ربخلا نذا لاقو عزفف يرصملا تلتق امك ينلتقت
 . تائب عبس نيدم.مامال ناكو * ءام ريب يلع سلجو نيدم دلب يلا راصو هيدي نيب نم يسوم برهف يسوم

 يقسو نهئاغاف يسوم ماق نهودرطف ةاعرلا ءاج املف * نبييبا منغ يقسل ضاوحالا تءالمو تمادو تامين

 نم انصلخ يرصم لجر نلق # مويلا يجحملا نتعرسا نكلاب ا١ لاق نييبا لياوعر يلا نيج املف + نهمنغ
 نعما املف د اماعط لكءايل هنيعدا لجرلا نتكرت اذامل وه نيأو نهل لاق #* منغلا يقسو انل الد اضياو ةاعرلا دي

 ضرا يف ابيرغ ترص لاق هنال موشريج هامسو انبا تدلوف #* هتنبأ اروفص هجوز لجرلا ديب ماقملا يف يسوم ْ

 :«كللت يف اضيأ ناكو نوعرف دي نسم ينصلخو ينناعا هللا نآل لاقو رزاعيلا هامسف ايناث امالغ تدلوو * ةييرغ

 * ةمدخلا نم هللا يلا مهثوغت دعصو اوخرصو مهتمدخ نم ليارسا ونب دهنتف تام رصم كلم نا ةليوطلا مايالا

 * مهمحرو ليارسا ينبل هللا رظنو »* بوقعيو قمماو ميهربا عم يذلا هدهعركذو مهقيبش هللا عمسف

 ثاانلا لصفلا

 + بيروح يلإ هللا لبج يلا ءاج يتح ةيربلا فرط يف اهتاسف نيدم ماما هيمح ورثي منغ يعري يوم ناكو
 ليما يسوم لاقف قرت 3 ياورالإب اتسم ةيراعلا يارا هيابلا و مران مرصب هللا كالم هل يلهتن

 انسلا نم هللا هادانف هرظنيل لام دق هنا هللا ملعف * قرتحت# ال قيلعلا لاب ام بيممعلا رظنملا اذه رظنأو
 فقاو تمنا يذلا عصضوملا ناف كلجر نم كلعن عرناو انهاه يلا مدقتت ال لاق + كيبل لاق يسوم اي لاقو

 تالع يل رظني نا فاخ دا هبجو يسوم رتسف بوقعيو قمماو ميهربا كيبأ هلا انأ لاق مث *» سدقع هيلع

 * مهعاجواب تمملعو مهتزوالج لبق نم مهخارص تمعمسو رصمب نيذلا يموت فعشأ ترظن دق لاق مث * هللا



 00 3 ا نم مهصلخال تيلمهت“

 دق ليارسا ينب خارص اذه نآلو * نييسوبيلاو نييوحلاو نييزرفلاو نييرومالا» نييدعلاو نييناعنكلا عضوم
 لاارتلا يتلو يموقا شار :نوعرتا ىلإ اكلي تعبال لاقت نالاف + نويرصملا مهلسم يذلا طقشلا تناازوبللا لمي
 . انآ لاق *رصم ضرا نم ليارسا ينب جرخاو نوعرف يلا يضما يتح انا نم هلل يسوم لاق *رصم دلب ىم
 لاق * لبجلا اذه يلع هللا اودبعاف رصم نم موقلا تمجرخا اذاو كتئعب يننا يف كل يا هذهو تلعم نوكا

 * مهل لوقا ام همسأ ام يل اولاق ناف مكيلا يننعب , مكيابا هلا مهل لوكاف ليارسأ ينب يلا رياس انا اه هلل يسوم

 مكيلا ينذعب بوقعيو قمماو ميهربا هلا مكيابا ب( هلا هللا ليارسا ينبل لق اذك لاق * لوزي 2 يذلا يلزالا هل لاق

 مكيابا هلا هللا مهل لقو ليارسا ينب ئيش عمجاف ضمأ * لايجإو ليج يلا يركذ اذهو رهدلا يلا يمسا اذه

 نييرصملا باذع نم مكدعصا تلقف * رصمب مكب عشنص أمو مكركد. دق الياق بوقعيو قماو ميهربأ هلا يل يلج

 !ذاف #* لسعلاو نبللا ضيفت دلب يلا نييسوبيلاو نييوحللو نييزرفلاو نييرومالاو نييتحلاو نييناعنكلا عضوم يلا
 نآلا ريسنف هرما انافاو نييناربعلا هلا هللا هل اولوقو رصم كلم يلا ليارسا ينب خويشو تننا لخداف كنم اوليق

 * ةديدش ةدحاو ديب الو اوضمت نا مكعدي ال رصم كلم نا ملعا اناو * انبر هلل ميذنو ربلا يف مايا ةئلث ريسع

 يطعاو * مكقلطي كلد دعبو مهنيب اميف ابعنصا يتلا يتابوجتا عيمجب نييرصملا برضاف يتفءاب ثعبا يتح
 م0 واوو تحاسب و ءارعلا بوست ا رجا يال رمل لج موقلا

 * نييرصملا نوفسنتستو مكتادبو مكينب يلع اهنوريصت ابايثو بهذو

 عبارلا لصنلأ

 اهبغم هل لاقف * هللا تالم كل لجت# مل نولوقي ينم نولبقي الو يننوئموي 1 مهلعل لاقو يسوم باجاف '

 لاق # هيدي نيب نم يسوم برهف انابعث تراصف اهحرطف ضرالا يلع اهحرطأا لاق #* اصع لاق كديب اد ام

 تكلالم يلم دق نا اونموي يكل لاق * هدي يف اصع راص هكسماف هدي دم املف هبنذب كثلسماو تلدي دم هل هللا

 اهب !داف ابحرخا مث اهلخداف كلمك يلا تلدي لخدا اضيا هل لاقو »* بوقعيو قمحساو ميهربأ مييابا هلا كل هللا

 اودموي مل ناف لاق :* هندب رياسك تداع دقو اهجرخا مث اهدرف كلمك يلا كدي ددرأ لاق » يلدلاك ءاصيب

 ءام نم ذخنف كنم اولبقي ملو نيتيالا نيتاهب اونموي مل ناف + ةيناثلا ةيالاب نونمويف يلوالا ةيالا اولبقي ملو كب
 ذم قطن !ذ تسل بر اي هبرل يسوم لاق * سبيلا يلع امد ريصي ناب بلقني هناف سبيلا يلع هبصو لينلا
 ناسنالل اقطن قلخ نم هللا هل لاق #* اعيمج ناسللاو مفلا ليقث يلا كدبع تمبطاخ ذلم الو لبق امو سما

 .كلوق عم نوكأ يناف صضماف نآلاو *« هللا انأ مهقلاخ سلا يمعألا وأ ريصبلا وأ مصألا وأ سرخألا قلما نم وأ

 سيلا لاقو يسوم يلع هللا بضغ دتشاو »* هنعاب تننا نم ثعبأ بر اي للق + هب ملكتت ام يلع كلداو

 هب ا ع ا اا ا ملعا انا يناويللا كلوخا نوره

 يلا عجرو يبرم يشم 00 ا اصعلا هذه ذخر اداتما هل نوكت تنناو + انامجرت

 ١ هللا لاق مث 0 0 واج يأ يحب ارب ريس عب وعل 7-0 نما ل لاو يعرج

 يف هللا هل لاق م ديب اها هلأ را لا الأ خو صم يل عجرو مهب ثمدو ريمعلا ىلع مه

 د كس دب اجسام ول * كركب كيبا لتاق 0

 2 رو ل اا ل سس صل شب ست خل
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 هنع فكف“ ه: الوتقيم نوكي نأ سيرعلا فاك تلاقو هيدي نيب هتمدتو اهنمإ ةفلق ثعطقف اناوص اروغص تذخاف
 يل ا ا ا ا ملا ل 0 ا

 عنو يسوم هب هللا ملك يذلا ملكلا عيمجب نوره مهملكر *« ليارسأ- يدب نويش عيبمج اعمجو نوره يسوع
 * هلل اوديو اورخو مهفعض رظظنو ليارسأ ينب ركذ دق هللا .نأ اوعمس ىفا موقلا نّماف .* موقلا ةرضعب تاروعملا

 سماخلا لصفلا

 ةعاربلا اروع يهون قلطأ ليارسا هلا هللا لاق انك نوعرغل قاقو نورطو يدوس لخفو كلذ ثعلو

 هلآ الاق * اضيأ ليارسا يب قلطا هو هللأ فرعا 2 ليارسا ينب قلطإن :هنم لبقإ يتح هللا نم نوعرف لاق

 امبل لاق * فيسب وا ءابوب انءاجمي اليك انبر هلل ميذنو ربلا ميف مايا هللث ريسم يضمن هرما انافإو نييناربعلا
 يتح دلبلا لها ةرثك نم لاق مث #* مكلقن يلا اوضما مهلامعا نع موقلا نابذجت نورهو يسوم اي اذامث رصم كلم
 انبت موقلا اوطعت نا اودواعت ال # الياق مهءافرعو موقلا ةزوالج مويلا تللذ يف نوعرف رمعاو #* مهلقت نم مهالطعت
 امو سمأ اهنوعنصي اوناك يتلا نبللا بيارضو -# انجت مهل نوشقيو نوضمي مه لجق امم سما لثم نبللا اونبليل
 لقثي -#* انبرل مبذنف يضمن نولوقيو نوخرصي مه «كلذلو نوهفرم مهنأل اهنم مهوصقنت الو مهيلع اهوريص هلبق
 .نوعرف لاق اذك مهل اولاقو مهءافرعو موقلا ةزوللج جرف  ةلطاب روماب اولغتشي الو هب اولغتشيف موقلا يلغ لمعلا
 مكلمع نم صقني سيل لا نولمعتو نودجت ثيح نم انبت مكل نوذخءاتو نوضمت متنا # انبت مكيطعا .تسل
 م مكلامعأ اولمكأ نولياق نوعلم ةزوالجلاو * نبتلل اشق اوشقيل رصم دلي عيمج يف موقلا ندبتف * يش

 ام مب اولاقو نوعرف ةزوالج مييلع مهالو نيرثلا ليارسأ ينب ءفرع برصق د نبتلا ةاطعا تمقو ناك امك مويب
 يلا اوثاغتساو ليارسا يغب ءافرع ءاجو *مويلاو سما هلبق امو سما لئثم اونبلت ناب مكبيارض اولمكت مل مكلاب
 نوبورضم كديبع اذوه انبل اوبرضا اغل نولوقيو انيلا عفدي سيل نبتلا  كديبعب اذك عنصت اذامل نيلياق :نوعرف
 قلطي الو ارامعاو اوضماف نآلاو د اديرل ميذنف.يفمن نولوقت كلفلو نوهنرم متنا لاق # كموق مهيلع .اطخا امم
 * مويب موي رسمأ مكفبل نم اوصقنت ال اولاقو رشب مهسوفن ليارسا يغب ءافرع رظنف د نوفوت مكهيارضو نبت مكل
 مكمحتو هللا رظني امهل لاقف # هديمع دنعو نوعرف دنع نم ميجورخ دنع مهايقلتيل نيفقأو نورهو يسوم اويجفو
 هللا يلا يسب عا * انولتكب عيبا يف انيس نا ول ينح هداو دنعو نوعرف دنع انلاخ امتدسفا امك امكيلع

 ١ + كلذ نم مهعلخت مو مهيلا

 ١ ظ 5 2 سفاسلا لصفلا ظ

 * ةديدش. ديب هدلب نم مهدرطيو 8 نم دش ديب مهقلطيس هنا نوعرفل عنضأ ام رظنت نآلا يسومل هللا لاق

 *: مهفرعأ مل ٍطقف هللا يهساو يىلاكلا رداقلاب فبوقعيو قصتاو ميهربأل تنيمست يذلا * هللا انأ هل لاقو يدوم هللا

 امم ليارسا ينب قيهش ىرعمس دق اضياو #* هدئدكس يذلا مهانكس ناعنك دلب مهيطعال مهعم يدبع تمبث اضيأو

 ا و ا يا "5 * يدهع تركذف نوبرصملا مهءدهتسي

 مكبر هللا ينا نوملعتو # اهآلا مكل نوكاو هما يف مكذختاو ةميظع ماكحابو ةدودمم عارذب مككفاو مهتمدخ نم

 بوقعيو قمتاو ميهربا هيطعا نا .يرماب تيمسقا يذلا .كبلا مكلخداو * نييرصعلا لقن تهت نم مكل جرخملا
 نمو مبحاورا قيض نم هنم اولبقي ملو ليارصأ يب كاذب يسوم ملكف * كالذي يوأ هللا انك. ازوح ةايأ مكيطعاف

 نم ليارسأ ينب قلطي نأ يف رصم كلم نوعرف ملكف لخدا ج# اميلكت يسوم هللا ملك مث .* ةيعصلا فا



 هللا ملكف : ناسللا غشلا اناو نوعرف ينم عمسي فيكف ينم اولبقي مل ليازسا وبب اذوه بر اي لاق * هدلب

 .اوهو *رصم دلب نم ليارسأ يسب اجرخ# نا رصم كللم نوعرفو ليارسا ينب ببسب امهاصواو نورهو يسوم
 نوعمش ونسبو  نيبوأر رياشع .الوه يمرخو نورصحو ولفو خونخ ليارسا ركب نيبوار ونب مهيابا تويب ءاسور
 يلع يويل ينب ءامسأ هذهو : نوعمش رياشع ءاوه ةيناعنكلا نبا لواشو رحوصو نيخايو دهواو نيمايو لياومي
 يعمشو يبل نوشريج ونبو 0 ةئس نوئلثو عبسو ةيام يويل ةايح ونسو يرارمو ثاهقتو نوشريج مهديلاوم

 يرارم ودبو #2 هنس نوثلثو عبسو ةيام هتايح ونسو ليايزعو نوربحو راهصيو مارمع ثابق وئبو # امهرياشعل
 نوره هك تدلوف هل ةجوز هتمع ذباخوي مارمع ذخاف . * مهدلاوم يلع نييناويللا رياشع ءالوه يشرومو يلمح
 لياشيم ليايزع ونبو * يرخزو عفانو حاروق راهصي وئبو » هنس نيثلثو اعبسو هيام هتايح ونس تمناكو يسومو
 رازاعلاو وهيباو باذان هل تدلوف نوشع تمخا بادان يمع ةنبا عباشيلاب نوره جوزتف د يرثسو نافاصلاو

 تانب نم ةءارماب جوزت نوره نب رازاعلا»و * نييحرقلا رياشع هذه فاسايباو اناقلاو ريشأ حروق ونبو *راماثياو
 ياعت هللا.امهل لاق ناذللا يسومو نوره امه #* مهرياشعل نييناويللا .ابا ءاسور ءالوه ساعنيف هل تدلوف ليايطون
 نم ليارسا ينب اجرختل رصم كلم نوعرف نابطاخملا امه د مهشويج يلع رصم دلب نم ليارسا ينب اجرخا
 وصم كلم نوعرف ملك هللا انأ يسومل هللا لاقو #٠ يسوم هللا ملك موي ناك املو د نورهو يسوم امه رصم دلب
 ْ » ينم نوعرف عمسي فيكو مغلا عشلا انأ اذدوه هللا يدي نيب يسوم لاق ه* هب كرما ام عيمجج

 2 عباسلا لصفلا

 نوره ملكت تننا * كنامجرت نوكي تلوخا نورهو نوعرف رما يف اداتسا كتلعج دق رظنا يسومل هللا لاف
 رثكاو نوعرف بملق بعصا اناو #* هدلب نم ليارسا ينب قلطيل نوعرف . ملكي وهو هب ثرماأ ام عيمج# كااخا
 ينب يموق 'يشويج جرخاو ىيبرصملاب يتفا لحا يتح نوعرف مكنم لبقي آو *رصم دلب يف ينيهاربو يتايا
 تيجرخاو نييرصملا يلع يتردق تددم اذا هللا نأ نويرصملا ملعيو #* ةميظع ماكحاب رصم دلب نسم ليارسأ
 ثملث نبا نورهو ةئس نينامث نبا يسوم ناكو د هللا امهرمأ امك نورهو يسوم عنصف #* مهنيد نم ليارسأ يب
 لقف اناهرب ئايطعا لاقو نوعرف امكملك نا د الوق نورهو يسومل هللا لاق مث # نوعرف املك نيح ةنس نينامثو
 لاق امك كلذك اعنصو نوعرف يلا نورهو يسوم لخدف # انينت ريصت نوعرف يدي نيب اهحرطاو ثلاصع ذخ نوربل
 عنصن ةرحسلاو ءامكحلاب نوعرف اعد مث # انينت تراصف هداوقو نوعرف يدي نيب هاصع نوره حرطو يلاعت هللا
 دتشاف * مهيصع نوره اصع تعلتباف نينادتك تراصن داصع لحجر لك حرطف * مهيفخ) رصم ةرم اضيا كانك

 * موقلا قلطي نأ يباو نوعرف بلق لقث دق يسمل هللا لاق مث # هللا لاق امك امهنم لبقي ملو نوعرف بق
 اهذخ هييح تبلقنا يتلا اصعلاو لينلا يطاش يلع هءاقلت فقف ءاملا يلا جراخ وه اذوه ةادغلاب نوعرف يلا ضما
 لبقت مل تننا اذوهو ربلا يف ٍنودبعي يعوق قلطا الياق كيلا يب ثعب نييناربعلا هلا هللا هل لقو » كديب
 لينلا يف يذلا ءاملا يديب يتلا اصعلاب براض انا اه هللا يننا ملعت ةلمغلا هذهب هللا لاق اذك # نآلا يلا
 » لينلا نم ءام اوبرشي نا نع نويرصملا زجعيو لينلا نتنيف تومي لينلا يف يذلا كمسلاو *«امد بلقنيف
 عمجم رياسو مهماجاو مهناجلخو مهراهناو نييرصملا هايم يلع كدي دمو كاصع ذخ نورهل لق يسومل هللا لاق مث
 امك نورهو يسوم كلاذك عنصف #* ةراجتأ بو بشعلا فو رصم دلب عيمج يف مد نوكيو امد ريصتف مههايم
 لينلا يف يذلا ءاملا عيمج بلقناف هداوق عيمجو نوعرف ةرضحب لينلا يف يذلا ءالا برضو اصعلا عفرو هللا لاق
 يف مدلا راصو لينلا نم ءام اوبرشي نا نع نويرصملا زجمف ليذلا نتناو تام ليئكلا يف يذلا كلمسلاو # امد

 مث # هللا لاق امك امهنم لبقي ملو نوعرف بلق دتشاف_مهيفخب رصم ةرحسلا كاذك عنصف *رصم دلب حيمج
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 مل نا ءام انبنس اًوبريشيل ارابا ليلا يلاوح نييرصملا عيمج رفحو # اضيا هذه يلا هلاب كري ملو هلزنم لخدو يلو
 د كيذب ليعلا هللا (ببرض ام دعب مايا ةعبس تلمك املو م لينلا ءأاع م اوبرشي نأ اوقيطي

 نمانلا لصفلا

 مهقلطت نأ تيبا نا كناف -* ينودبعي يموق قلطا هللا لاق اذك 8 لقو نوعرف ىلا لخدا يسومل هللا لاق
 كعجاشم ردخ 5 كتيب لخذتو دعصتف عدافض ليدلا نسم يعسيف" 3” بول 0 عيمج مداص انا اهذ

 دعصت كلموق رياسو كلاداوق تويب ينو »* كتلنحاعمو كرينانت ٍيفو كلموق رياشو تلداوق تِمدب فو تريرس يلعو

 يلع عدافصلا دعصاو ماجالاو ناجلختلاو رابنالا يلع كاصعب ثلدي دم نورهل لق يسومل هللا لاق مث »* عدافسلا
 ءاملعلا كاذك عنصو * رصم دلب تطغو عدافصلا تبدعصف رصم هايم يلع هدي نوره 0 *«رصم دلب
 عدافصلا ليزي نأ' يف هللا لا اعفشأ 0 نورهو يسومب نوعرف اعدف- :* رصم دلب يلع عدافسلا !ودعصأو ميغ

 6-5 كل عيفشا نا ءاشت يتم يلع حرتقا يسوم هلل لاق # هلل اوحبذي موقلا قلطا يتح يسوق ١ نعو ينع
 سيلاهنا ملعت يكل تلق امك لاق ادغ لاق“ * طقف لينلا يف يقبتو كلزنم نعو كنع ه2 م 2

 ا » طقف :لينلا يف يقبتو. تاداوقو كلموق -نعو كلزانم نعو كلننع عدافصلا لوزت كا ه# انبر هلل لثم

 لاق امك هللا عنصمب # نوعرفب الحا يتلا عدافصلا:ببسب هللا يلا يبرم اعد نوعرف دنع نم نورهو يسوم
 ألو 2 اهنم ضرالا تممثناو ريباتا اهروعمج يتح # عايصلا نمو رودلا نمو تويبلا نم عدافضلا تتوامتو يد

 دم نورهل لق يسومل هللا لاق مث # هللا لاق امك امبنم لبقي ملو هبلق لقث تناك دق ةحرفلا نا نوعرف يار
 بارت برضف هاصعب هدي نوره دم كلذك اعنصف » رصم دلب عيمج ينالمق ريصي ضرالا بارت برضاو كاصع
 ءاملعلا تكلذك عنصو »*«رصم دلب عيمج يف المت راص ضرالا بارت لك ةميببلاو ناسنالا يف المق راصف ضرالا
 نم ةحارج هذه نوعرفل ءاملعلا تلاقف # مياهبلاو سانلا يف لمقلا تبشف اوقيطي. ملف لمقلا اوجرختل مييفخب
 نوفق .يدي نيب فقو ةادفلا يف ملدا يبرمل هلل لاق مث »# هللا لاق امك امهبنم.لبقي ملو هبلق دنشاف هلل[: نع
 انا اهف يعوق قلطت نأ تيبا نا كناف» * ينودبعي يموق .قلطا هللا لاق اذك هل لقو .املا يلا جراخ وه اذوهو
 يتلا ضرألاو نييرصملا تويب هنم يلتمت ينح سشوحولا طلخ كلزانمو كسموق رياسو كداوق يلغو كيلع ثكعاب

 هللا يننا ملعت يكل شحو .مث نوكي اليل اهب ميقم يمرق. يذلا ريدسلا دلب مويلا كلذ يف نيباو # اهيلغ مه

 لخدو كاذك هللا عئصف- #* هيالا هذه نوكت اذغ كموقب - لح اهم يعءوقل ءادف ريصأاو :* ضرالا يلع 0

 يسومب نوعرف'اعدف * شحولا لبق نم دسفنأ رصم دلب عيمجو هداوق تيبو نوعرف تسيب يلا ريثك شحو
 هحاذن نويرصملا ههركي.ام نآل كلذ عشصن نا قيطن ال يدوم لاق د دلبلا يف مكبرل اوحجبلا اوضما لاقو نورهو
 امك انبر هلل مبذنو ربلا يف ريصن مايا ةنلث ةفاسم نكل يالا ييص اول و يارس

 لاق 0 ا ل ا ا ل وحاذت مكقلطا نوعرف لاق # انرم.اي

 ةيرخحا وعرف دواعي ال ادع هصوقو 0 نوعرن نع شحولا لوزيف هللا ل عفشلو 0 نم جراخ انا اه دوما

 9 مولا قلي اضيا ةرملأ ذه 55 نوعرف 1 0 5 قبب مل هموق 9 هدارق نعو نوعرف نع

 > اةيسسسلا

 لامعا ا 1 5 0 5 يبا ا يف ةنياك هللا ف + ديدن ترام 9 9



 نم :ينثد تومي الو نييرصملا يشاومو ليارسا ينب يشاوم نيس هللا نيبيو #* ادج ةميظع ةءابو رقبلاو محغلاو
 رمثا اذه هللا عنصف # دلبلا يفرمالا اذه هللا عنصي ادغ الياق اتقو هللا ريصو * ليارسا ينبل ود ام عيمج

 اداف رظنف نوجرف ثعبو + دحاو تممي مل ليارسا ينب يشاوم نمو نييرصملا يشاوم عيمج كامو دغلا نم
 امكيذفح ءالم اذخ نورهو يسرمل هللا لاق مث د مهفلطي ملو هبلق لقثف دحاو ليارسا ينب يشاوم .نم قفني مل
 سانلا يريصيو رسم دلب عيمج يف ارابغ ريصيف نوعرف ةرضح ءدامسلا يلا يسوم هشريو نوتألا مصيف نم
 يأ يسوع هشرو نوعرف يدي نيب افقوو نوتألا ميف نم اذخاف * رصم دلب عيمج يف اطغئتم اتبان احرق مياهبلاو

 حرقلا لبق نم يسوم يدي نيب اوفقي نا ءاملعلا قتطي ملو د مياهبلا» سانلا يف اتبان اطفنتم احرق راصف ءامسلا
 لاق مث * يسومل هللا لاق امك امهن» لبقي ملو نوعرف بلق هللا ددشو * نييرصملا رياس ينو مهيف ناك هنو

 يلف * يودبعي يعوق قلطا نييناربعلا هلا هللا لاق اذك هل لقو نوعرف يدي نيب .فقو ةادغلاب جدا يسومل هللا

 كيرا يكل كتيقبا ةلخ ببسب نكلو # دالبلا نم تيحتجاو :ابولاب كبوقو كتلتقل يتردق تقلطا ول ينال

 نصف ثعباف نآلاو  نآلا يلا تسسأ موي ذلم رصم ف هلغم نكي مل ام ادح اميلخع ادرب أآدغ تمقولأ

 لزني لرانملا يلا مضني ملو ءارحتلا يف دجو ةميهب وا ناسنا يا هنان ءارحتلا يف كل ام عيمجو كتيشام
 .مل نعم 2 تويبلا يلا هتيشامو ةدمبع برهأ نوعرف دوق سه هللا مالك تاخ نمن 2 نوتوميف دربلا مبيلع

 نربلا نوكيف ءامسلا وعل ثلدي دم يسومل هللا لاق مث د: .ارعصلا ين هتيشامو هديبع كرت هللا مالك يلا هلاب دري
 ءامسلا وحن داصع يسوم دمف هرصم دلب يف ءارعتلا بشع عيمجو مياهبلا»و سانلا ىلع رصم دلب عيمج يف
 ف ةدمحتم رانلاو دربلا ناكف » رصم دلب يلع ادرب هللا رطعأو ضرالا يع راثلا تراسو ادربو اتاوصا هللا نلعاف

 هيف يذلا ريدسلا دلب ناريغ # اهرنجم عيمج رسكو اهبشع عيمج برضو ةميهب يلا ناسنا نم ءارحتلا يف
 اضيا ةرملا هذه تءاطخا دق امبل لاقو نورهو يسومب اعد نم نوعرف ثععبف * درب هيف نكي مل ليارسا ونب
 مكقلطا يتح انيلع دربو هللا تاوصا نوكي .نا نم انبسحو هللا يلا اعفشا # نوملاظلا يموقو اناو لدعلا هللا

 .يذلا ناتكلا نا # هللا نم اوفا نإ لبق مكنا اوملعاف ثاديبعو تنناو # هلل ضرالا نا ملعت يكل ادبا نوكي

 املو  ناتلفا امهنال ابطعي مل نابلجلاو ةطنخلاو * افلشم ناتكلاو اكيرف ناك ريعشلا نال ابطع دق ريعشلاو مكل
 * ضرالا يلع رطع لم# ملو دربلاو تاوصألا تمهتناف هللا يلا هدي طسب هتيرق نمو نوعرف دنع نم يسوم جرخ
 هبلق هللا ددشو + هديبعو وه هبلق لقثف ءاطغلا دواع تاوصالاو دربلاو رطملا يبتنا دق نا نوعرف يار املو
 ظ * يسومل هللا لاق امك مهقلطي ملو نوعرف

 > رشاعلا لصفلا 'ج 1

 .ستت يلو * مدي هذه يتافا لحا يل دديبع بمللقو هبلق تميوق يناف نوعرف يلا لخدأا يسومل هللا لاق مث

 نورهو يسوم لخدف # هللا يننا نوملعتو مبب اهتللحا يتلا يتافاو نييرصملاب تشطب ام كنبا نباو كنبا يلع
 نا كناف # ينودبعي يموق قلطا يل نعذت نا تميبا مك يلا نييناربعلا هلا هللا لاق اذك هل الاقو نوعرف يلا
 اهيلا رظني نأ دحا قيطي الو ضرالا نيع يطغيف * كمحغت ين ادغ دارجلاب يتا انا ابف يموق قلطت نأ تيبا

 كتويب هنم يلتمتو # ءارحتلا يف مكل تبانلا رجشلا عيمج لكءايو دربلا نم تقبت يتلا ةتيلفلا يقاب لكءايو :
 * مويلا اذه يلا ةمدالا يلع مهنوك ذنم كيابا ءاباو كوابا هلثم ري مل ام نييرصملا رياس تويبو كلداوق تويبو
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 ميبر يلاعت هللا نودبعي موقلا قلطا اقهو انل اذه نوكي مك يلا هل نوعرم داوق لاقف * نوعرف دنع نمح رخل يو
 نمو نسم مكبر هللا أودبعأ اوضمعا امهل لاقو نوعرف يلا نورطو يسوم در »يف تداب دق رصم دهاشن نأ لبق

 امهل لاق د انل هللا مح نال يمن انرقبو ادمنغو اهتانبو انيدبب يضمن انخويشو اننايبصب يسوم لاق :٠ » نوضاملا

 لاجرلا يضمت كلذك سيل * مكهوجر ءاذح رشلا يرا اذره مكلافطاو مكقلطا امك مكعم هللا نوكي كاذك
 يلع كدي دم يسومل هللا لاق مل »© نوعرف يد نيب نم اههدرطو اهنوبلطت امنا مكناقأ هللا نودبعيف مكنم

 .هدي يسوم دمف »© دربلا هاقب 0 دابلا بشع عيمج لكءايو رصم دلب يلع دعصيف دارجلا ببسب رصم دلب

 ميرلا تلمح ةادغلا تناك املف ليللا لوطو مويلا كللد لوط دلبلا يف لوبقلا ,ميرلا هللا قاسو رص دلب يلع

 دارج هلبق نكي مل ام ادج اميظع اهمختا عيمج يف رقتساو رصم دلب عيمج يلع دارجلا دعسف 5 * دارجلا لربقلا
 رجشلا رمث عيمجو هبشع عيمج لكءاو دلبلا ملكا يح دنيا نع عضخ ينحل لا وو ركل هلت

 نوعرف .ع رسأف * رصم دلب عيمج يف ءارحصلا بشع يفو رجشلا يف ةرضخلا نم يش قبي ملو دربلا داقب يذلا

 هللا يلا اعفشاو ةرملا هذه يبن المتحا نآلاو # امكلو امكبر هلل تءاطخا دق لاقو نورهو يسومب ءاعدلا يف
 ةديدش ةيبرغ احر هللا بلقف د هللا يلا عفش هدنع نم يرخ املف ٠ + ضعملا ترملا اذه ينع ليزيل امكبر
 نوعرف بملق هللا ددشو رم مخل عيمج يف ةدحاو ةداوج بت ملو زال رحب هي تكسو دارجلا تلمع ادج

 حاب نال + ماا هلق رصم دلب عيمج يف مدم ملت ناكفامسا ردأ هدي يبرم دمف + ليلا

 هاهو بيابد انياكعت تلا لن تيرم لاق كرم .نوطويل مكلافطا اماو ا مكرقبو مكمدغ نكل هللا أودبعاف

 معن ال نعو اير هللا هب دبعن ام ذخدان اهنم انال فاظ اهنم يقبي 3 انعم يضمت انيشاوم -* انبر هلل اهبرقن

 نوعرف هل لاق * مهقالطا ا نايس ير كيما اوعا 0 ا

 ' * كيهحو يرأ نا دواعل

 رشع يداعلا لصفلا

 0 دنعف انهاه نم 0 ا ا وول وو ماا لاق

 ناوق دن رف ل سل راكف لوسرلا 555 را كما مولا هللا يا * بسهذ

 نك :فدرممن ا ا و اا ا «فرالا نياق نوت
 خارص نوكيو ٠ * مياببلا راكبا عيمجو احرلا ٠ يلا همالأ ركب يل هيسرك يلع سلاجلا نوعرف ركب نم هيف ركب

 5 0 دباب ببي عيب 3 ارنا يا بسلا ١ :: هلع دوعي الو هلثم 00

 كوه كسموق عيمج يآ ريصيف د »* نييرصملا نع ليارس | ينب هب هللا نيبي اع أوملعت ي ل مهمياهب يا مهسأن نم

 ةدشب نوعرف دنع نم جرخ مث جرخا كلد دعبو كعم :نيذلا موقلا عيمجو تا خا يي يل نودجتو
 نورهو يسومو #* رصم دلب يف ينيهارب رثكت يكل نوعرف امكنم لبقي ال امنا يسومل هللا ٠لاق مث كنه بضغ
 ش * هدلب نم ليارسأ ينب قلطي ملو هبلق هللا ددشف هترصحب نيهاربلا هذه عيمج اعنص



 رشع ينادلا لصنلا

 املكو  هتسلا روهشل الوا مكل نوكيروهشلا لوا مكل رهشلا اذه * ظياق رصم دلب يف نورهو يسومل هللا لاق مث
 نم سرر كلذ ميههابا تويبل اسءار مهنم قيرف لك ميل فحمت# نا هنم رشاعلا يف مهل الوقف ليارسا يبب ةعامج
 هلزنم يلا برقالا هراحو تميدلا بر هذخءايلف سءأر لا ةجاحلا نم تميبلا لها لق ,ناف * تميب لكل منغلا

 وأ ناصلا نم هقنس نبا اركذ د ايدج“ اسرار مكل نكيلو هاسءاتي هماعط ردق يلع .يرمما لك سوفتلا نع ةاساومب

 ليارصا ينب قوج ةعامج هحاذيف رهشلا اذه نم رشع عبارلا مويلا يلا اظوفح# مكدنع نوكي # هنوذخ.اي زعاملا
 * اهيف هنولكءاي يتلا تويبلا يلع لطملاو بابلا يدخ يلع هنولعجح ام همد نم اوذخءايلو # نيبورغلا نيب

 لب .امب اهحضنع (يبط الو اين هنم ايش اولكءاي ال # هولكءاي رارم عم اريطفو ران اوش ةليللا كلت يف همحل اولكءايو
 هرقرحاف ةادغلا يلا هنم يش يقب ناف #* ةادغلا يلا هنم ايش اوقبت الو هفوجو هعراكاو هسءار رانب ايوشم هولكءاي

 منسف وه رفح هولكو مكيديا يف مكيصعو مكلجرأ يف مكلاعنو ةدودشم مكواقحا نوكت هولك دفصلا هذه يلعو درانلاب

 يثريو يكلم هاريف اهيف معنا يتلا تويبلا يلع ةمالع مكل مدلا نوكيف * دحاولا هللا انا اماكحا عنصا نييرصملا
 مكلايجلل هلل اح هيف اوجبحو اركذ مكل مويلا اذه نوكيو *رصم دلب لها تبرض اذا كلبمم ءابو مكب لم او مكل
 لكا نم لكو مكلزانم نم هيف ريمخلا اولطعف لوالا مويلا امو د* اريطف مايا ةعبس اولكءايلو هنوجححت“ رهدلا مسر

 « رهدلا مسر مكلايجال مويلا اذه اوظفحاو رصم دلب نم مكشويج تجرخا مويلا اذه تاذ يف ينل ريطنلا اوذفحاو
 +« يشعلاب رهشلا نم نيرشغلاو دحاولا مويلا رخا يلا اريطف اولك يشعلاب هنم رشع عبارلا مويلا يف لولا رهشلا فو
 يخارص يلا بيرغ نع ليارسأ ينب ةعامج نم عطقني ارمحم“ لكا نم لكو مكتويب يف ريمخ دجوي ال مايا ةعبسو

 لاقو ليارسا ينب حويش عسيمج يسوس اعدف # اريطف اولك مكنكاسم عيمج يف اولكءات الرمخملا نم يشب لك + دلبلا
 تشطلا يف يذلا مدلا يف اهرسمغاو رتعص ةقاب اوذخو »* مسفلا اوحبذاو مكرياشعل امنغ مكل اوذخو اوصهنا مهل
 يلا هلزنم بباب نم مكفم ناسنا مجرخ# او تشطلا يف يذلا مدلا كلذ نم بابلا يدخو لطملا يا أوندأو

 عدي الو هلخد نمل يثريف بابلا يدخو لطملا يلع مدلا رظنيو نييرصملا مدصيل هللا ثالم زوجحيف # ةادغلا
 يلا متلخد اذاو ه:رهدلا يلا مكينبلو مكل امسر رمالا اذه اوظفحاو #* مككلبيف مكتويب يلا لخدي نا كلهملا

 وه اولرقف #» مكل ةدابعلا هذه ام مكدالوا مكل لاق اداإو ه# ةدابعلا هذه اوظفحاف لاق امك هللإ مكيطعي يذلا دلبلا

 * اودجسو موقلا رف انتويب صلخو نييرصملا مدص دا رصمب ليارسا ينب تويب يف نمب فار امك هللا ةفار مبذ
 ليللا بفصن ناك املف # اولمع ثللذ بسحب نورهو ىسوم هب هللا رما ام عيمج اوعنصف ليارسا ونب يفهو

 عيمجو سبملا يف يذلا يبسلا ركب يلا هيسرك يلع سلاجلا نوعرف ركب نم رصم دلب عيمج يف ركب لك هللا لثق
 سيل تسيب سيل نا وصمب ميظع خارص ناكف نييرصملا رياسو هداوق . عيمجو وه اليل نوعرف ماقف د مياهبلا راكبا
 هلل اومححبداف اوصمعاو ليارسأ ونبو امتنا يعوق نيب نم اجرخاف اموق لاقو اليل نورهو يسوم اعدف * تميم هيف
 موقلا يلع نويرصملا ددشف + لح يف ولعجاو اوضماو متلق امك اهوذخ مكرقبو مكمنغ اضياو # متلق امك
 تناكف رمدخنم نا لبق نم مهنيجع .موقلا لمحف » يتوم انلك انا اولاق مهنال دلبلا نم مهقالطا يف اوعرسيل
 ةينأ نييرصملا نم اوبهوتساف .يسوم هللا رما امك ليارسا ونب عنصو #0 مهتانعا يلع مهبايث يف ةدودشم مهنجاعم
 لحر مث * نييرصملا اوفمصناو مهل اهوبهوف نييرصملا دنع اظح موقلا يطعا هللا“ # بايو بهذ ةيناو ةضف
 منغو ريبك طلخ :اضيا مهعم دعصو ده لافطلا الخ لجر بلا ةيامتسب شيرعلا يلا سمشلا نيع نم ليارسا ونب



 نم اودرط امل رمتخي مل نا اريطف .اليلم رصم نم ةوجرخا يذلا نيجلا اوزبتخاق #* ادج ةميظع شاوم رقبو
 عبرأ رصم لمع يف هوماقا يذلا ليارسأ ماقم ناكو . * مب هوعنصي مل دأآز نأ يتح اوتبلتي نا اوقيطي ملو رصم

 اذه ثكلاذك *رصم دلب نم هللا شويج عيمج جرخ مويلا كلذ تاد يف ناك املف * ةنس نيثلثو هيام

 مسر اذه نورهو يسومل هللا لاق مث # مهلايجال ليارسا يبل ظوفح“ ليللا اذه تاذك مهجورخل ظوفح هلل ليللا
 »: هلم لكءاي نا هل زوجا ذينيح هنتخاف نمثب يرتشم ناسنا دبع لكو #* هنم لكءاي ال يبنجأ لك“ مسفلا

 امظعو جراخ يلا ايش مهللا نم تيبلا نم جرخت ال لكوي دحاو تيب فو + هنم لكءاي ال ريجالاو فيصلاو
 ةلل اهسف عنصي نأ داراو بيرغ مكعم لخد اذاو #* ةنوعنصي ليارسا ينب ةعامج كاذك + هنم اورسكي ال

 نككتلو * هنم لكءاي ال فلقا لكو دلبلا حييرصك ريصيو هعنصيف مدقتيف ذيديعن هتيحان يف لجر لك شتخبلف
 املو * نورهو يسوم هللا رسأ امك ليارسا ونب عنصف # مبنيب اميف ليخدلا بيرغلاو ميرصلل ةدحاو ةعيرش
 2 مهشويج يلع رصم دلب نم ليارسا يب هللا جرخأ يذلا مويلا تاد.يف ناك

 ظ رشع ثللاثلا لصفلا ظ

 * مه يل مياهبلاو سانلا نم ليارسا ينب نم محر لك مناف ركب لك يل سدق # اميلكت يسومل هللا لاق مث
 ةردق هدشب مكجرخا هللا نال ةيدوبعلا تيب نم رصم نم هيف متجرخ يذلا مويلا اذه اوركذا موقلل يسوم لاقف
 نييناعنكلا دلب يلا هللا كلخدا اذاو. * كيرفلا رهش يف نوجراخ متنا مويلا *ريمخ لكوي الو انهاه نم

 عنصاف لسعلاو نبللا ضيفي ادلب كيطعي نا كيابال هللا مسقا يذلا نييسوبيلاو نييوعلاو نييرومااو نييتحلاو
 .ةعبسلا هذه يف ريطف لكا اذإ» #* هلل..يح عباسلا مويلا ينو اريطف اولك مايا ةعبس *ربشلا اذه يف ةعنصلا هذه
 عنص ام ببسب اذه مويلا كلذ يف الياق كنبا ربخاو * كمحخنأ عيمج يف رمح الو ريمخ كل يري ال مايالا

 كيف يف هللا ةعيرش نوكت يكل كينيع نيب اركدو ثلدي يلع كل هللا نكيلو *رصم نم يجورخ يف يل هللا
 اذا كاذكو * لوح يلا لوح نم هتقو يف مسرلا اذه ظفحاو *رصم نم كجرخا ةديدش ةردقب هللا نال
 لوا لكو هلل محر متاف لك لزعاف + هايا ثلاطعاو كيابال» كل هللا مسقا امك نييناعنكلا دلب يلا هللا كلخدا
 * هدفا كينب نم ركب لكو هفقاف هدفت مل ناو هاشب هدفاف ريمكلا ركبو د هلل روكذلا كل نوكت يتلا مياهبلا جاتن

 بعصت املو # ةيدوبعلا تيب نم رصم نم هللا انجرخا ةردق ةدشب هل لقف اذه ام الياق ادغ كدبا كلاس اذاو
 نطب متاف لك هلل مباذ انا كلذلو مياهبلا روكب يلا سانا روكب نم رصم دلب يف ركب لك هللا لتق انقلطي نا نوعرف
 ةردقب انجرخا هللا نآل كينيع نيب اروشنمو تدي يلع هيا نوكيف * مهيدفا ينب راكبا لكو مياببلا روكب نم
 ال لاق هللا نأ بيرق هنال نيطسلف ضرا قيرط يف هللا مهريسي مل موقلا نوعرف قلطا املو # رصم نم ةديدش

 مبل لاقو ليارسا .ينب .فلحا هنآل هعم فسوي ماظع يسوم ذخأو #*رصم دلب نم ليارسا ونب دعص نييبعتسو
 تالمو #*ربلا فرط يف ماثيا يف اولزنو شيرعلا نم اولحر مث د مكعم انهاه نم يعاظع اودعصاف هللا مكركذ اذا

 اليل اوريسيل .مهل يضيل ران نم دومعب ليللا قو قيرطلا يلع مهاديل مامغ نم دومعب اراهن مهيدي نيب رياس هللا
 ] ظ * موقلا يدي نيب نم ليل رانلا دومعو اراهن مامغلا دومع .ليزي ال د اراهنو

 رشع عبارلا لصفلا ظء

 رجلا نيبو لدجملا نيب تالبجلا مف يدي نيب اولزنيو اوعجري نأ ليارسا ينب رم # الياق يسوم هللا ملك مث .
 دلبلا يف نوريمتم مهنا ليارسا ينب نع نوعرف لوقي يتح #*رحبلا يلع اولزنا هلايح توغاطلا نوفص يدي نيب
 اوعنصف هللا يننا نويرصملا ملعيو هدونج عييمجبو هب مظعأو مهبلكيف هبلق دشاف * مهيلع قلغنا ربلا ناو



 انقلطا نا انعنص.ادام اولاقو مهيلع «داوق بولقو هبلق بلقنا اوبره دق موقلا نأ رصم. كلم. ربخا املو * كلذك

 بيئكارم رياسو راتخح بكرم ةيامثس فخاو »* هعم هموق' ذخاو ةبكرم جرسأف » ايتمدخ نم ليارسا يب

 نوجراخ ليارسأ وئبو ليارسأ يني بلكف رصم كلم نوعرف بلق هللا ددشو ه* داوق مهعيمج يلعو نييرصملا
 مف يلا هدونجو هناسرفو نوعرف بكارم ليخ عيمج رحبلا يلع نيلزان مهوقحلف نويرصملا مهبلك» # ةعيفر ديب
 مهءارو نولحار نويرصملا اذاف مهنويع.ليارسا ونب لاشا نوعرف برق املو # توفاطلا نوفص يدي نيب تالبجلا
 ذا انب تمعنص اذام ربلا يف تومنل انتجرخا رصمب روبقلا مدع نما يسومل اولاقو د هللا يلا اوخرصو ادج اوفاحنت
 ريخ مل انتمدخ ناف نييرصملا مدخت انعد نأ رصمب كل هانلق يذلا لوقلا اذه سيلا #»رصم نم انتجرخا

 متءار امك مكناف مويلا اهعنصي يتلا مكل هللا ةثوغم اورظناو اوفق اوفاخت ال موقلل يسوم لاك. ربلا يف انتوم نم»

 ونب لخديف هقشف رحبلا يلا تلدي دمو ثلاصع عفرا تمناو # اولحري نأ يف ليارسا ينب: ملك يلا حرصت اذامل

 عيمجتو نوعرغب هلحا امب مظعتاو مهءارو نولخديف نييرصملا بيلق ىدشم انا اه» *.سبيلا يف هطسر يف ليارسا
 لحرف #* هناسرفو هبكارمو نوعرف كالهاب تسظعت اذا هللا يننا نويرصملا ملعيو # هناسرفو هبكارمبو هدونج
 7 مهءأرو ففقوو مهيديأ نيب نع مامغلا دومع لحرف مهءأرو راصف ليارسأ ينب ركسع يدي نيب رياسلا هللا كتلالم

 رخآلا يلا امهدحا مدقتي ملو ليللا ايشغف مامغلاو مالظلا ناكو ليازسا ينب ركسع نيبو نييرصملا ركسع نيب لخدغ
 دعب افافنج دريص يتح ليللا لوط ةبعص الوبق اير رحملا يلع هللا ريسف.رحبلا ىلع هدي يسوم دمو د ليللا .لوط

 مهبلكو.  مهراسي نعو مهنيمي نع راوسا مهل ءاملاو سبيلا يف رحجلا طسو يف ليارسا ونم لخدو د ءاملا قشنا ام

 علطا ةادغلا ةبون يف ناك املو * رحبلا طسو يلا هناسرفو هبكارمو نوعرف ليخ عيمج مهءارو اولخدو نويرصملا
 نويرصملا لاق نيح فنعب هقاسو هبكارم بلاول لازاو * هماهاف ماعغو ران .نم دومعب نييرصملا ركسع يلع هللا
 رخبلا يلع ثدي دم يسومل هللا لاق مث #* نييرصملا يف مهنع براح هللا نال ليارسأ ينب يدي نيب نم برهن
 داتا دنع رحجبلا عجرفرحبلا يلع هدي يسوم دمف # مهناسرف يلعو مهبكارم ىلعو نييرصملا يلع ءاملا عجري
 بكارملا يطغف ءاملا عجر ناب #* رحملا طسو يف هللا مهقرغف هءاقلت نوبراه نويرصملاو هتبوعص يلا ةادغلا
 يف سبيلا يف اوراس ليارسا ونبو. * دحا مهنم قبي ملو رجلا يف مهءارو نيلخادلا نوعرف شيج رياسو ناسرفلاو
 يارو نييرصملا نم ليارسا ينب مويلا. كلذ.يف هللا ثاغاو # مهلاعش نعو مهنيمي. نع راوسا مهل ءاملاو رحبلا طسو
 فاغف نييرصملاب هللا اهعنص يتلا ةميظعلا ةثالا ليارسأ ونب يارو * رحبلا يطاثب يلع اتاوما نييرصملا ليارسا ونب
 ظ * هدبع يسومبو هللاب اونماو هللا موقلا

 رشع سماخلا لصفلا ْ
 ةيباكرو ليخلا !رادتقا ردتقا نا هلل مبسن نوعمجا اولاقو هلل ةعمستلا هذهب ليارسا'ودبو يسوم مبس ذينيح

 محالملا وذ هللا  همظعا يبا هلا هيلا يوا يرداق اذه اثوغ يل ناك يذلا يدجتو يزع رحملا يف اهب يعز
 اولزن مهتطغ رومغلا * مزلقلا رحب يف اوقرغ هداوق رايخو رحبلا يف اهقشر هدونجو نوعرف بكارم # همسا هللا
 مديت كرادتتا ةمظعبو #*ودعلا بهرت بر اي كنيمي ةوقلا ةليزج براي كديمي ةراجعلاك رعقلا يف
 تدمجو لطاوبلا داوطالك تفقوو هايملا تسمرعت كبضخ ميربو #* شقلاك مهلكءايف كطخغس ثعبت كيمواقم
 مهضرقتف يفيس درجاو يسفن مهنم يفتشتو مهبلس مسقاو ميقعلاف مهبلكا ودعلا لاق ذاو *رحملا باق يف رومغلا
 هبر اي تادوبعملا يف كلثم نم #ريزغلا ءاملا يف صاصرلاك اوخسرو رحبلا مهاطغف كلير تسببها # يدي
 * ضرالا مهتعلتباف. كنيمي تددم # تابوجعالا عناص ميادملا وذ فيخ“ سدقملا ليلجلا كلثم نم
 قلطلا ذخاو تزجرف ممالا تكعمسف * كسدف يوام يلا كتزعب مهتقسن مهتككف نيذلا موقلا كلضصفب تريسو



) 

 عقي #»* ناعنك اكس لك جامو ةدعرلا مهتذخا باوم الجاو مودا ديدانص شهد ذيئيح د نيطسلف ناكسا

 يذلا بسعشلا زوج نا يلا بر اي كبعش زوج“ نا يلا ةراجعلاك نوتكسي كتردق ميظعب عزفلاو ةبيهلا مهيلع
 *:كدي هتعلصا سدقم بر اي هتعنص كتنيكسل ايهم كتلعنأ لبج يف مهسرغتف مهب يتءاتف * ازوح هتكلم
 ليارسا ونبو رحببلا ءام مهيلع هللا درف رحبلا يف هناسرفو هبكارمو نوعرف ليخ تلخد نا #* دبالا رهدلا كلم هللا
 اهءارو ءاسنلا عيمج رخو اهدي يف فدلا نوره تنخا ةيبنلا ميرم تذخا مث *رحبلا طسو يف سبيلا يف اوراس

 *رحبلا يف مهب يمر اهباكرو ليلا ارادتقا ردتقا اذا هللا اوحبس ةلياق ميرم نبتبواجو * لوبطو فوندب
 مث + ءام اودجي ملو ةيربلا يف مايا ةثلث اوراسف رافجلا ةيرب يلا اوجرخو مزلقلا رحب نم ليارسأ ينب يسوم لحرو
 يسوم يلع مونلا رمدتف # ةريرملا تيمس كلذلو رم هنال ءام اهنم اوبرشي نا اوقيطي ملو ةريرملا يلا اواج
 اماكحاو اموسر هل ريص مث الحن .املا يف ايش اهنم حرط ةرجتش يلع هدف هللا يلا يعدف * برشن ام نيلياق
 عيمج تظفحو هاياصو يلا تصناو هدنع ميقتسملا تععنصو كبر هللا رما تلبق ىا لاقو #* هنهتما ميو

 يتنثا مث ناكو ميليا يلا اواجف * كيفاعم هللا ينل كب اهلحا ال نييرصملاب اهتللحا يتلا ضارمالا عيمجن هموسر
 7 ءاملا ىلع مث اولزنو ةلمخ نوعبسو ءأع نيع ةرشمع

 رشع سداسلا لصفلا

 سمغلا مويلا يف يانيس نيبو ميليا نيب يتلا نيس ةيرب يلا ليارسا يب ةعامج تدءاجو ميليا نم اولحر مث
 + ةيربلا كلت يف نورهو يسوم يلع ليارسا ينب ةعامج رمدتف رصنم دلب نم مهجورخل يناثلا رهشلا نم رشع
 يلا انامتجرخا اذاملف انعبش ماعطلا نم انلكاو محلا رودق يلا انسولج .يف رصم دلب يف هللا رماب انتم انتيل اميل اولاقو
 موقلا يرخيلف ءامسلا نم اماعط مكل لزنم انا اه يمومل هللا لاقو * عوجلاب قوجلا اذه عيمج التقتل ةيربملا هذه
 ام اوهيصيلف سداسلا مويلا يف ناك اذاف ال ما يعيارش يف نوريسي له مهنعتا نا لبقل مويب موي بسح هوطقليل
 هللا نا نوملعت يشعلاب ليارسا ينب عيمجل نورهو يسوم لاقف # موي لك يف هنوطقلي ام يلع افعض نوكي هناف هب نوتءاي
 3  انيلع نورمدت نا نم نمنو هيلع مكرمدت عمس دا هللا مرك نورظنت ةادغلابو * رصم دلب نم مكجرخا
 يذلا مكرمرمت عمس ذا هنم نوعبشت ةادغلاب اماعطو هتولكءات امعأ يثعلاب هللا مكيطعي نا ثكلاذ يسوم لاق

 ينب ةعامجل لق نوربهل يسوم لاق مث # هللا يلع لب مكرمرمت انيلع سيل نحن نمو هيلع نورمرمتم متنا
 يف اوتفتلا ليارسا ينب ةعامج كلذب نوره ملك املكف * مكرمرمت عمس دق هناف هللا يدي نيب اومدقت ليارسا
 نيبورغلا نيب مبل لق ليارسا ينب رمرمت تمعمس دق # الياق يسوم هللا ملك» # مامغلا يف هللا رونب اذاف ةيربلا
 ةادغلابو ركسعلا يطغف يولسلا دعص يشعلا ناك املف # مكبر هللا يا نوملعتو اماعط نوعبشت ةادغلابو امحل نولكءات
 يلع قمدلاك جرحدم قيقد يش. ةيربلا هجو يلع اذاف لطلا طبس دعص املو #ركسعلا يلاوح لطلا طبس ناك

 يذلا ماعطلا وه مبل يسوم لاقف وه ام اوملعي مل مهنآل نم وه ضعبل مهضعب لاقو ليارسأ ونب هرظنف * ضرالا
 ةميمح لك انابزرم هلايع ردق يلع لجر لك طقليل هب هللا رصا يذلا رمالا اذه + الكام هايا هللا مكاطعأ

 مث د اريثك نمو اليلق نم اوطقلو ليارسا ونب تلاذك عمصف # هتيب يف نمل ذخءاي لجر لكو مهسوفن ءاصحا
 لاقو # طقل هلايع ردق يلع لجر لك هتجاح نم كلذ صقني مل للق نمو رثك نم لضفي ملف نابزرملاب هولاك

 نتناف ةادغلا يلا ايش هنم اوقبو يسوم نم سانا لبقي ملف # ةادغلا يلا ايش هنم ناسنا قبي ال
 تيمح ا!ذاف هلايع رادقم يلع طقلي لجرلا ةادغ لك يف هنوطقلي اوناك» * يسوم مهيلع طغسف نودلا هيف لغنو
 عيمج فارشا ءاجن دحاو لكل نينابزرم افعض ماعطلا نع اوطقل سداسلا مويلا ناك املو * يسامت سمشلا
 هوزبحت نأ نوديرت ام ادغ هلل سدقم تمبس يه ةلطع هللا لاق أم وه مل لاقف »* يسوم اوربخاف ليارسا ينب

 مهرما امك ةادغلا يلا هوكرتف * ةادغلا يلا اظرفحت مكل هوعدف لضف امو هرضبطان درضبطت نا نوديرت اعو ةوزبخاف
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 * ا ةردجل 3 مريلار نلل فينا ووبلا نا مويا ا يسوم لاقف # هيف نكي مل لغنو نتني ملف يسوم هب

 هللا نا اور ظنا # يعيارشو بالاس اردنح نأ هتيبا دق مك لا مهل لق يسومل هللا لاتق # ايش اودج ملف
 جرخخ و هناكم نيرا ل ناب بو ماعط سداسلا مويلا يف مكيطعم وه كلذلو تسبسلا ةعيرش مكل لعج

 ةعضو يسوم هللا رما امكف + مكايجلا ضو هللا نقب ل قانون نابزرملا لم اين محار ةنرب دك

 نيل رك رباعالب اولخد نا يلا نس نيعبرا نملا اولك.ا ليارسا ونبو  اظوفح ةداهشلا. يدي نيب نوره
 »+ ةييولا رشع نابزرملا ناكو »* ناعنك دلب فرط 3 مهلوخد نيح يل

 رشع عباسلا لصفلا

 هبرشي ءام مث نكي ملو ميديفر يف اولرنو هللا رمأ يلع مهلحارم نيس ةيرب نم 7 ينب ةعامج لحر مث
 : هللا دنع ام نويهتمت !ناملو ينومصاخت ١نامل يسوم مهل لاقف هبرشن ءام انايلحعا اولاقو يسوم موقلا مصاخت 3 موقلا

 * شطعلاب انيشاومو انينبو انلتقتل رصم نم انتدعصا !نامل هل اولاقو يسوم يلع اورمرمت ءاملا يلا موقلا مث شطع املو
 ذخو موقلا يدي نيب رس هل. هللا لاقف * يننومجري ليلق نع موقلا ءالواهب عنصا ام الياق هللا يلا يسوم حرصف
 كيدي نيب اليلد ميقم انا اه * ضماو كديب اهذخ لينلا اهب تبرض يتلا كاصعو اموق مهخااشم نم كععم
 اسم ةرضحب كاذك يسوم عصف موقلا هيرشي ءام هنم جر خخ ناوصلا برضاف بيروح يف ناوصلا يلع كانه

 ل ليارسا ونب هب مصاخ ام يلع ةموصخلاو ةنعملا اذ عضوملا كلذ مسا يمسف #* ليارسا يب
 لاقف # ميديفر يف ليارسا ينب براعن قالمع .اج م ال ما انئيب اميف هللا رون دوجوم له نيلياق هللا دنع
 هللا رما يتلا | اصعلا يعمر عافيلا سءار يلع بفقاو انا ادغ ةقلامعلا ةبراحتل يرخاو الاجر انل رتخا عشويل يسوم
 * عافيلا سءار يلا اودعص روحو نورهو يسومو ةقلامعلا ةبراحت نم يسوم هل لاق امك عشوي عنصف ' * اهذاغتاب
 ارجح اوذخا يسوم ادي تملقثت املو د ةقلامعلا بلغي ابطحتا امكو ليارسأ ونب :بلغي هدي عفري امك يسوم ناكف

 بورغ يلا نيتنوص“ دادي تناكف ةرسي رخآلاو ةنمي امهدحا هيدي ادنسا روحو نورهو هيلع سلجو هتح ةوريصو
 هلتاو باتك يف اركذ اذه بتتكا يسومل هللا لاقو * فيسلا دح هموقو قالمع عشوي درك يتح »* سمشلا

 يل نآألا نا لاقو * يملع هللا هامسو احبذم يسوم ينبو »* ءامسلا تمعن :نم قالمع ركذ وحعاس يناف عيشوي يلع

 ١ * ليج دعب اليج ةقلامعلا يف برح هلل نوكي نأ يسركلاب مسقأ نا

 (يح لصفلا
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 امكصلخ يذلا هللا كرابت ورثي لاقو * نييرصملا دي نم مهصالخو ليارسا ينبل كلا هعنص يذلا ريغلا عيمجب
 عيمج نود ربكأ هللا نا تملع نالا * نييرصملا لقن تمحن نم موقلا صلخو نوعرف دي نمو نييرصملا دي' نم
 نوره' ءاجو هلل ميابذو دياعص يسوم ومح ورثي برق مث #* مييلع هب اوهثنا يذلا رمالاب مهبفاع ذا تادوبعملا

 يسوم سلج دغ نم ناك املو # هللا يدي نيب يسوم يمح عم اماعط اولكءايل ليارسأ ينب خويش عيمجو

 ذل لاق د يثعلا يلا ةادغلا نم كماما نوفقاو موقلا عيمجو ثلدحو اسلاج كلاب امو موقلاب هعناص تنا يذلا
 هللا موسر مهتفرعو هبحاصو لجرلا نيب تبمكح يلا اواجف ةموصخ مهل تنناك نا # هللا رما نوبلطي موقلا ينءاج ذا

 هللا نوكيو كيلع هب ريشا ام ينم لبقا نآلا »* كدحو هالوتت نا قيطت الو كيلع ليقث رمالا اذه نال ايا

 نوكلسي يذلا قيرطلا مهفرعتو عيارشلاو موسرلاب مهرذنتو د: هللا يلا مهرومأ عفرت هللا ةهج نم موقلل تننأ نك تعم
 عمطلا ءيناش قحس يوذ هلل ءايقتا ليح يوذ اسانا موقلا عيمج نم رظناف تناو # هنولمعي يذلا لمعلاو هيف
 كيلا نوعفري اونوكيو تمقو لك يف موقلا نيب اومكححت“ »* تارشعو نيسمخو نييمو بفولا ءاسوور مييلع لوو
 اذه ترعنص تننأ ناف * كعم نولمتح مهو كسفن نع ففنخو مه هيف نومكح ريغص رما لكو ميظع رما لك

 يسوم يلا بععصلا رمالا نوعفريف تسقو لك يف موقلا نيب نومكح# اوراصف * تارشعو نيسمخو نييمو فولا
 * هدلب يلا يضمو هامح يسوم قلطأ مث * مه هيف نومكح# ريغصلاو

 ظ رشع عساتلا لصنلا '

 اولحر نا # انيس ةيرب يلا اوءاج مويلا كلذ يف رضم دالب نم. ليارسا ينب جورخ نم ثلاثلا رهشلا يفو

 هادانف هللا يلا دعص يسوعو # لبجلا .اذح نويليارسالا مث لزنو ربلا يف اولزنو يانيس ةيرب يلا اوءاجف ميديفر نم
 هبش مكتلمحو نييرصملاب ترعنص ام متيءار متنا * ليارسا لا ربخاو بوقعي لال لق اذك الياق :لبجلا نم هللا
 ةصاخ يل منثك يدهع متظفحو يرما متلبق نا نالو # اذه يلبج يلا مكب تيتاو روسنل ةعضجا يلع لومعملا
 يذلا مالكلا اذه اسدقم ابعشو ةمامأ كلم يل نونوكت متناو » ملاعلا عيمج يل نأ يلع بوعشلا عيمج نم
 دوباجاف # هب هللا هرما يذلا مالكلا اذه عيمج مهيلع التو موقلا حايشاب اعدف يسوم ءاجن د ليارسا ينبل هلوقت
 كل يلجتم انا اه هللا لاق نيح + هللا يلا مهمالك يسوم درف هبسحب لمعن هللا لاق ام عيمج اولاقو نوعمجا
 لاقف # موقلا مالكب هللا يسوم ملكف رهدلا يلا اضيا كب اونموويو كلل يتبطاخت# موقلا عمسي يكل مامغلا ظلغ ف
 يلجتي هيف ناف ثلاثلا مويلا يلا نيدعتسم اونوكيلو #* مهبايث اولسغيلو ادغو مويلا مهرهطو موقلا يلا ضما هل
 وندلاو لبجلا يلا دوعصلا نم اورذحا مهل لقو هيلاوح موقلا محتف »* يانيس لبج يلع مهترضحب هللا

 أداو ايمن اناسنا وأ ناك ةميهب ابشن هيف بشني وا امجر مجري الا دي هسمت ال + لتقيلف هب اند نم لكو هفرط نم
 لاقو + مهبايث اولسغو مهربطف موقلا يلا لبجلا نم يسوم لزنو ده لبجلا اودعصي نا مهل زاج قوبلاب برض
 مامغو قوربو تاوصا هتادغ يف تنناك ثلاثلا مويلا ناك املف د ةءارما اوبرقت الو مايا ةثالث نيدعتسم اونوك مهل

 موقلا يسوم جرخاف # ركسعلا يف يذلا موقلا عيمج يعزنا يتح ادح ديدش قوب توصو لبجلا يلع ميظع
 دعصو راذنلاب هيلع هللا يلج لجا نم هلك نخدتم انيس روطو د: لبجلا لفسا اوفقوف زكسعلا نم هللا رما يقلتيل
 هبي هللاو ملكتي يسومو ادج دتشا رم املك قوبلا توص ناكو د ادج ةعامجلا تععزعزرتو نوتالا ناخدك هناخد

 م



 مدي ا ل رار ا ا متع مهتم عتيل وراطتمل هللا رون يلا ارم 3 نا وتلا حل

 مءاثي اليل هللا رون أ نوعسلا يلا ريل ةيئالاو كعم نورعر عش | دعما مث لزناف ضما هل هللا لاق

 * كلد منل لاقو موقلا يلا يسوم لزنف * مهنم

 * هيدوبعلا تيب نم رصم ضرا نم كتجرخا يذلا كبر هللا انا # الياق مالكلا اذه عيمج مهملك مث

 امو الفس ضرالا ين اءو ولعلا نم .امسلا يف امل اهبش الو اتيحنم كل عنصت ال #* ينود نم رخا دوبعم كل نوكي )
 نينبلا عم ءابالا بونذب بلاط. رويغلا رداقتلا كبر هللا ينال اهدبعت الو مهل دست إل *  ضرالا تحت .املا ف

 الاب كبر هللا مساب فلعت ال * ياياصو يظفاحو"يبحت نم .فولال ناسحالا عناصو #0 يناشل عباورلاو ثلاوثلاو
 0 ل 0 0 هتس 00 ةييسلا موي ركذا * الطاب ا

 -اراو اهيف م عيمجو رمجل لو تارا مايل نس ظ يف قلخ هللا نلل + كاع يف يذلا كفو كميابو

 اود ها كييغا ىلع دهشت 3 * قرست 3 ٠ * نزت ال » سفنلا لتقت ال #* هكيطعم كبر هللا

 نوكرذي مولا د © هلام عيمجو هرامحو ةرولو هئماو هديعو كبحاص ةجوز هكشت ال تكتابحاص كريب وب

 يسرمل اولاقو * ديعب نم اوفقوو اوجعزنا كلذ موقلا يار املف افخدتم لبجلاو قوبلا توصو لعشلاو تاوسالا
 نوكناو مكتسب هللا مكل يلجتت امناف اوفاخت ال موقلل يسوم لاق * كلهنف هللا انملكي لو كنم مسن نملك

 5 ُدمكف نم ا 5 52 الف * مكتبطاخ ءامسلا نم يا متدهاش 25 ليارسا ينبل لق 0 هل

 كنتمالس 8 تادباعص هيلع مب دأو مكل اا ضرألا يلع اعبذم مكل اوعدصاو 3 اهوعنصت 3 بهذ نم

 نع احاذم يل «ةمرعمص نأو »* تليف كراباو ككل يلجلا يمسأ ركدا عصضصضوم لك فو كرقبو كمينغ نم

 ناس يادوب ادع * اهتلذب اهبلع تاديدح تصرح نأ كناف ةمدنهم اهنبت الن ةراجح

 * هيلع كثلت,ءوس

 نورشعلاو يداعحلا لصفلا ٠

 يرخي ةعباسلا يفو نينس تس كمدخيلف ايناربع ادبع تعتبا اذا مبل لق # مبل اهلعجت يتلا ماكحالا هذهو
 . ةءارمب هالوم هجوز نأو # هعم هتجوز 7 ةجوز اذ ناك ناو ابزع يرخبلف ابزع لخد نا # اناجم ارح
 يالوم تمميحا دق دبعلا لاق ناو ابزع يرخ# وهو اهالومل نونوكي اهدالواو ةءارملاف تانب وأ نينب هل تدلوف

 ةمسيمب هنذا مسيو هدخ وا بابلا 0 يلا هءدقي مكاحلا يلا دالوم همدقيلف » ارح جرخا ال ينبو يجوزو
 اهب يوزتي نا اهاوم دنع مبق نا # ديبعلا جورخك يرخت الف ةماك هتنبا لجر عاب ناو * رهدلا يلا همدختو

 ناو #* اهب عنصي تانبلا ةريسكف هنبال اهجوز ناو د اهب ردغ نا اهعيبي نا طلسي 2 .ابرغلا موقلا ضعبلو اهدنيلف :
 يرهتلف ةثالثلا هذه نم ةدحاو اهب عنصي مل ناف  اهتاقواو اهتوسكو اهماعط نم اهصقني الف اهعم يرخاب جوزت
 كل لعجاسف هدي يلع هللا اهببسو هتلتق دمتعي هم! نآو # التق لدقيلف تامف اناسنا برض نمو د نمث الب اناج<

 برض نمو #* لتقيل هذخءات يحبذم مادق نم لايتغاب هلئتفن رخا يلع لجر ميت أداو د هيلا بريلل اعضومع

  التق لتدقيلف هماو دابا متش نمو # التق لتقيلف هدي يف دجوو هعابف اناسنا قرس نمو # التق لتقيلف همأو هاب
' 0 



 ماق وه ناف + لوقا لل مكر, لبا ميمو غلق. يابا روت ةيانم اهنيذعل | يرصم» نالاسقا انهما اذار."
 برض نآو # هجلاعي اجالعو هتلطع شرا هيطعي هنا ريغ براضلا يرب دقف هسفنل هياكتم يلع قوسلا يف يشمو
 * هلام هنا هب دقي الف نيموي.وأ اموي ماق نا اعاو د هب دقيلف هدي تسمح تامو بسيضقب هتما'وأ هدبع ناسنأ
 كلذ هيطعيف ابهلعب همزاي امك مداصلا مرغيلف ةيدم ل ا اا ءارمإ اوعدصف موق مصاخختا اذاو
 لدب الجرو دي لدب اديو نس لدب أنسو نيع لدب انيعو :*: سفن لدب اسفن لعجاف ةهينم نكت ناو :* فاصناب

 اهبهذاف هتما وا هدبع نيع ناسنا برض ناو * ةحارج لدب ةحارجو ةج* لدب ةجشو يك لدب ايكو + لجر

 ةءارما وأ الحر روث صطن نأو * هنس لدب ارح هقلطيلف هتمأ وا هدبع نس ىقلا ناو ده: هنيع لدب ارح هقلطيلف

 يلع دهشاف هلبق امو سما ذم احاطن اروث ناك نأو * يرب روثلا برو هم نع لكروي الو روثلا مجريلف هلئقف
 عيمج هسفن ءادف طعيلف هيد مزلا ناو +: اضيأ ةيحاص لثقيو روثلا مجريلف ةءارما وأ الجر لتقو هظفححي ملو هبحاص ٠

 نيثلث هالوم طعيلف ةما وا ادبع مطن ناف #* مكحلا اذه لثم هب عنصيلف ةيبص وا ايبص مطن ناو د ةمزلي ام

 مرغيلف *رامح واروث اهيف عقوف ابطغي ملف اريب يركو اريب ناسنا ففشك ناو #روثلا مجريو :ةضفلا نم ةاقثم
 يملا روثلا 'اعيبيلخ تامف هبحاص روث ناسنا روث مدص ناو # هل نوكي تيملاو هبر يلا ةدريو ريبلا بحاص هنمث
 ماسلا دحام ةاظلعا لوب ديف ابو نيسا ىم كن رون ا كرعل نا » هنامستقي تمسيملا كلذكو هنمث امهستقيو

 * هل نوكي تيملاو هروث لدب اروث

 نورشعلاو يناثلا لصفلا

 قراسلا دجو ناو # اعبرا ةاشلا لدبو ةسمخ روثلا لدب ايئاقاهعالاوا هحبذف ةاش ذا نابل قرس نأو

 هل نكي مل ناو قرس ام ملسيلو هل لكت الف هيلع سمشلا تمتقرش ناو #* لولطم همدف لتتو برصف بقنلا يف
 * نينثا دحاولا لدب .ملسيلف ءايحا ةاش يلا رامح يلا روث نم ةقرسلا هدي يف تدجو نأو د هقرس يلع عسيلف

 * همرك وأ .هتعيض دوجأ نم هل مليسيلف رخا ةعيض يف تمعرو هتميهب قلطاف هل امرك وا هعيض ناسنالا يعرا اذاو

 لعشملا هيف بجي ام ملسيلف عايصلا ين ام رياس وأ امياق البنس وأ اسيدك تمقرحاو اكوشك تدجوو ران تحرخ ناو

 + نينا ملس قراسلا دجو ناق هلزنم نم قرسف هل كلذ ظفححي ةينا وأ ارو هبحاص يلا ناسنا عفد ناو * لاعشللا
 لك يلعو #* هبحاص كلم يلا ددي دمي مل هنا فلحو مكاحلا يلا لزنملا بحاص مدقت قراسلا يمانع
 ناف امهرمأ عفري مكاحلا يلف يل وه اذه لوقي لاف لك يلاو بوث يلاو ةاش يلاو رامح يلأ روث نم هدحج# رم
 مياهبلا رياس نم ايشوا ةاشوا اروث وا ارامح هبحاص يلا ناسنا عفد ناو د هبحاصل نينثا هملس مكاعلا 0
 هبحاص كلم يلا هدي دمي مل هنا امهنيب اميف لصفي هللاب ن .يميف * ةئيب ريغب ملغ وأ رسكنا وأ تامف هظفحتأ
 * ةسيرفلا مرغي الو دهاشب تءايلف سرتفا ناف » هل همرغ ةدنع نم قرس نأو * ايش ملسي الو بحاصلا ابلبقيف

 ناو ةهمرغي الف هعم هبر ناك ناو ا ا ا ا ا ا ,اعتسأ نأو

 ناف »* هل هةجوز اهريميلف اهبعجاصف كلمت مل اركب ةيراج لجر عدخ ناآو : هترجاب يع دقف ارجءاتسم ناك

 لتقيلف ةميهب يتا نم لكو #* هقبتست الف رحاسلاو راكبالا رهمك قرولا نم هل نزيلف هب اهجوزي نا اهوبا يبا
 ابرغ مثنك ام لاطف هطغصت 2و هينعت الف بيرغلاو * هدحو هلل الإ فلتيلف تادوبعملل مبذ نمو م التف

 دتشي ناب ١ * هخارص نع ةهتبجا يلا حرصو مهنم ادحاو تمملظ ناف * ميتيو ةلمرا لك ملظت الو د: رصم ضرأ

 الف تلعم بفيعصل اقرو يموق ضعب تضرقا ناو »* يماثي مكودبو لمارأ مكواسن ريصتف فيسلاب مكلتقاو يبصضخ
 نأ # هيلا هدر سمشلا بيغم دنعف كبحاص بوث تسهرتسا نأو : ةنيع هيلع اوريصت لو ميرغلاك هل نكت

 نمتشت الو * فور ينأل هنم تمعمس يلا حرص وه ناف عمجتن# ادناميف هندب بوث يه وأ اهدحو هتوسك يه تناك

 . عمصاف كاذكو * يل“ مهلعجاف كينب راكباو امهرخوت ال كحشرو, كفالسو # هنعلت ال كموق ف انيرشو امكاح

 ا
- 



 ' يل نيسدقم امانا اونوكر» * يل هلعمت نماثلا مويلا يفو هما حم مايإ ةعبس اهنم دولوملا نكيلو كمنغو كرقبب
 *# بلكلل ةوحرطا لب هولكءات ال ,.رحصلا يف اسرتفم اناويحو

 نورشعلاو كثلاثلا لضنلا

 امب ةموصخ يف بجت الو رشل ريثكلا عبت نكت الف * ملظ دهاش هل نوكتل املاظ نطلاخت الو اروز اربخ لبقت الو
 الاض هرامح وا تودع روث تاجءاف اذاو د هتموصخ يف ريقفلا باحت الف #*رثكالا هارو يلا لم لب هب ابليمت
 هنع طم نا بجي لب كاذك هكرت نع هتناف هلمح تمص اضبار كيناش رامح تمار اذاو #» هيلع هددراف

 يكزا 4 يناف امهلحقت ال يكرلاو يربلاو لطابلا مالكلا نم دعباو رمح يا تايحتيم تح لا * اطح

 نييفراع مكنال بيرغلا طغضت الو * ةلداعلا رومالا فيزتو ءارصبلا يمعت يشرلا ناف ةوشر ذخءات الل * املاظ
 ةعباسلا يو #0 اهتلغ عمجاو نينس تس كلقح ٠عرزاو ين ءابرغ متنك ام لاط نأ بيرغلا سفئب
 ةنسو * كنوتيزو كمركب عنصاف كلذك ةيربلا ناويح هلكءاي ابلضافو كمرق نيكاسم ابنم لكءات 0
 بيرغلاو كتتما نبا رقيو كرامحو كاروث .ميرتسي يكل تمبست عباسلا مويلأ يفو اهيف كلامعا لمعأ مايا

 تارك ثالثو * كيف نم عمسي الو هركذت ال رخآلا تادوبعملا مساو هب كتيسو ام عيمجب ظفتحاو * كدنع

 كنال كيرفلا رمش تنثو يف كترما امك اريطف اهيف لكءات مايا ةعبس هظفحاف ريطفلا بح '* ةنسلا يف يل يحت
 مياحو ه ءارحصلا يف هعرزت يذلا كلمع روكب داصحلا ياحو * نيغراف يسدقم ايل يي

 تكلاجر عيمج يف رضعت ةنس لك يف تارم ثالث اصلا نم كلل ملا كعمجو ةئسلا جورخ دنع عمجلا
 كلضرا ريكاوب لياواو #* ةادغلا يلا يجح موحش تيبت ال ريمخ يلع يحسف مبذت الو * هللا ديسلا سدقم

 يف كظفح كيدي نيب كالمب ثعاب انا اه ه هما نبلب يدجلا زيبطت الل كبر هللا تيب يلا اهب يتءات
 مكمرج نع ,مفصي ال هناف هفلاغت الو هزما لبقاو هرذحاف » كل هتعلسأ يذلا عضوملا يلا كب يتءايو قيرطلا
 *» كيداضم ضغباو كءادعا تيداع كل لوقا ام عيمج- تمعنصو هرمأ تملبق نا كلناف * هعم يمسأ نأ يلعو

 نيييسوبيلاو نييوحلاو .نييناعنكلاو نييزرفلاو نييتحلاو نييرومالا يلا كلخداو كيدي نيب يكالم راس اذاو
 ا * يجتل ميسا دمعك درعا اضف ىلا يامقابب لفتت ٠١ اهدنع او زا دربخبل دج :* مهيهتجحاو

 كمايأ ءاصحاو كيف رقاع الو لكاث نوكت الو * كنع ضارمالا ليزاو كبارش ٍفو كسماعط يف كراباف مكبر هللا
 كي يل ورا يوازي دبا يور روجر يبدا هول دياتك ب هلمكأ

 نم مهدرطا الو * كيدي نيب نم نييتعلأو نييناعنكلاو نييودلا درطتف كيدي نيب ةهاعلاب ثععباو »* نيربدم

 نم يلق اليلق مهدرطا ينكل : .اردصلا ناويح كيلع رثكيف اشحو دلبلا ريصي اليك ةدحاو ةنس ىف كيدي نيب

 تارغلا ناو رع يلا مزلقلا رح نم كمت لعجاف »* ضرالا زوهتن يمنت نا 3 كيدي نيب
 يف اوميقي الو ا ل ل * كيدي نيب نم مهدرطتو دلبلا ناكس مكيديا يف لعجا ناب

 ٠ يرد نلت يادوب ينال يلام يلع خي اي كل

 نورشعلاو عبارلا لصفلا
 ا ا ا ل ا ور حسد نإ نصا سول لذ 3
 م ءاجس مل :* دعم اودعصي 2 موقلاو اومدقتي ل مهو. هللا يلا هدحو يسوم مدقتي مث 06

 هللا رما يذلا مالكلا عيمج اولاقو دحاو توصب مونلا عيمج. هباداف. ماكحملا عيمجو هللا مالك عيمج موقلا

 ةكد ةرشع ينثا 0 و ينبو ةودغ جدا هللا مالك عيمج يسوم بتكف : هيلمن هب

 > هلل رقبلا نم ةيمالس ميابذ أ وحب لو دياعص اوبرقف ليارسأ ىنب ينب :ب راكبأ تعفو * ليازسأ طابسأ رشع يسنأ ءازاب



 موقلا يلع هشرو مدلا يسوم ذخا مث د هب لمعنو هلبقن اولاقو مهيديا نيب هب هللا رما ام عيمج لعجو موقلا
 وبيباو بادانو نورهو يسوم دعص مث د ماكحالا هذه عيمج يلع مكل هللا دهع يذلا دهعلا مد اذوه لاقو

 + ءاقنلا يف ءامسلا تاذكو اهبملا ضايب ةعنصك هنود نمو ليارسأ هللا اورظنف #*.ليأرسأ حويش نم نوعبسو
 يلا يلا دعصا يسومل هللا لاق مث د اوبرشو اولكاو اوشاعو هللا اورظنف هتفاب ثعبي مل ليارسأ يسب ءابقن يلعو
 عشوي يسوم ماقف # اهب مهلدال اهتبتك يتلا اياصولاو عيارشلاو رهوجلا حاولا كايطعا يتح كانه مقاو لبجتا
 روحو نوره اذوهو مكيلا عجرن نأ يلا انهاه انل اوسلجا حويشلل لاقو #* هللا لبج يلا يسوم دعصو همداخ

 لبج ىلع هللا رون نكسو د لبجلا مامغلا يطغ لبجلا يسوم دعص'املو # امهيلا مدقتي رمأآ هل ناك نم مكعم
 هلكا رانك هللا رون اير ناك» * مامغلا طسو نم عباسلا مويلا يف يسومب اعد مث مايا ةتس مامغلا هاطغو يانيس
 اموي نيعبرا هب ماقاو لبجلا يلا دعص ذا مامغلا طسو يف يسوم. لخدف د ليارسا ينب ةرضحب لبجلا سءار يف

 ا ظ * هليل نيعبراو

 | نورشعلاو سماحنلا لصفلا ظ ]

 رشعو:زمرقلا غسمصو ناوجراو نوجنامساو * ساحنو قروو بهذ مهنم اهنوذخءات يتلا ةعيفرلا هذهو د يتعيفر
 روخبلو مسملا نهدل بايطاو ةءاضالا نهدو د طنسلا بشخو شواد دولجو ميدا شبك دولجو #* يزعرمو

 يرون نكسا اسدقم كللذ عيمج سم يل اوعنصيلف # ةندبلاو ةردصلل ماظن ةراجحو رولب ةراجحو د خامسالا
 اقودنص اوعنصيلو »# اوعنصاف كاذك هتينا عيمج لكشو نكسملا لكش نم «كيرم انا ام عيمجت + مهنيب اميف

 صلاخ بهذ نم هشغو #* افصنو اعارذ هكمسو افصنو اعارد هضرعو هلوط افصنو نيعارد نكيلو طئسلا بشخ نم
 يلع اهلعجاو بهذ نم تاقلح عبرا هل غصو #*ريدتسم بهذ نم اجيز هيلع عنصاو جراخ نمو لخاد نم
 اهشغو طنسلا بشخ نم اقوهد عنصاو # يناثلا هبناج نم نيتقلحو دحاولا هبناج نم نيتقلح هتابح عبرا
 قودنصلا قلحلا يف قوهدلا ميقتو # اهب لمحتل قودنصلا بناج يلع قلها يف قوهدلا لخبداو * بهذب
 نيعارذ نكيلو صلاخ بهذ نم ءاشغ عمصاو »#* اهكيطعا يتلا ةدابشلا قودنصلا يف لعجاو د# اهنم لوزت ال
 ايورك لمعاو # ءاشغلا يفرط نم امهعنصت نيتمصم بهذ نم نيبورك عنصاو #* هضرع افصنو اعارذو هلوط افصنو
 نوكيو هيفرط نم نيبوركلا عنصت ءاشغلا سفن نم :»* فرطلا اذه نم ادحاو ابوركو فرطلا اذه نم ادحاو

 * امههوجو نوكت ءاشغلا يلاو رخآلا يلا دحاولا امههوجوو ءاشغلا يلع اهب نيلاظمو قوف يلا امهتحنجا نيطساب نابوركلا
 ثلانه كرضحاف # ابكيطعا يتلا ةداهشلا قودنصلا يف لعجن ام دعب قوف نم قودنصلا يلع ءاشغلا لعجاو

 * ليارسأ ينب يلا هب كليصوا ام عيمج نيبوركلا نيب نم ةداهشلا قودنص يلع يذلا ءاشغلا قوف نم. كبطاخاو
 صلاخ بهذب اهشغو ه# افصنو اعارذ اهكمسو اعارد اهضرعو نيعارذ اهلوط نكيلو طنسلا بشخ نم ةديام عنصاو
 اهتفادك ابهذ نم اجيز عنصاو ةريدتسم ةضبق رادقم ةفاح اهل عئصاو * اريددسم بهذ نم اجيز اهل. عنصاو

 ةناحلا ماما # اهلجرا عبرا ءازاب يتلا اهاياوز عبرا يف قلحلا لعجاو بهذ تاقلح عبرا اهل غصو # اريدتسم

 * ةدياملا اهب لمعتل بهذب اهشفو طنسلا بشخ نم قوهدلا علنصاو #* اهب لمعتل قوهدلل اناكم قلعلا نوكت
 ازبخ ةدياملا يلع لعجاو # اهعنصت صلاخ بهذ نم اهب يطغت يتلا اهقعالمو اهنهادمو اهحوردو اهعاصق عنصاو
 اهتاماجو اهبصقو اهللجراو ةئمصم اهلمعاو صلاخ بهذ نم ةرانم عنصاو # امياد يتنيكس يدي نيب اهجوم
 دحاولا اهبناج نم تابصق ثالث اهيبناج نم تاجراخ تابصق تمس نكتلو #* نوكت اهنم اهنساوسو اهحينافتو
 فتمسسلل لعجان كلذك هتسوسو ةحافتو ةبصق لك يف تازولم تاماج ثالثو #* يناثلا اهيناح نم تابصق ثالثو



 نيتبصق لك تمحي ةحافتو د اهنساوسو اهعمفافتو تازولم تاماج عبرا ةرانملا ينو . * اهنم تاجراغغلا تابصقلا
 بهذ نم ةدحاو ةتمصم اهلك نوكت اهنم اهبصقو اهحافت »# ةرانملا نم تاجراملا تابصقلا تسلل كلذك اهنم

 نم اهرماجت اهيتبلك تاوذو # اهبجو ةبج يلا يضتلف اهجرس تجرسا اذاف جرس ةعبس ايل عنصاو *« صلاخ
 يذلا هلكش لثم لمعاو كلد رظناو ه# ةينال هذه عيمجو اهعنصا صلاخ بهذ نم ةردب » صلاخ بهذ

 2 لبجلا ي هارم تننا

 :« اهعنصت قداح ةعنص ةروص زمرق عبصو ناوجراو نوجلامساو .روزشم رشع نم ققش رشع نكسملا تاذ عنصاو
 ةطيخ“ نوكت ققش سمخ ققشلا عيمج ةدحاو ةحاسم عرذا عبرا اهضرعو اعارذ نورشعو نامث ةقش لك لوط

 عم ةدجحاو ةطيخ# نوكت قاقش سمخو يرخآلا عم ةدحاولا ةطيخ“ نوكت ققش سمخو #* يرخالا عم ةدحاولا
 ةقشلا ةيشاحب عنصاف كلذكو ةفلت.وملا يفرطلا ةدحاولا ةقشلا ةيشاح يف نوجنامسا نم يرع عنصاو * يرخالا
 ةفلت ,وملا ةقشلا ففرط يف اهعنصت ةورع نيسمخو ةدحاولا.ةقشلا يف عنصت ةورع نيسمخ ةيناثلا ةفلت ,وملا ينرطلا

 عم ابنم ةدحاولا ققشلا فلاو بهذ ةيظش نيسمخ عنصاو * يرخالا يلا اهادحا ةلباقتم يرعلا نكتلو ةيناثلا
 * ةقش ةرشع يدحا هعنصاو نكسملا يلع ابرضم يزعرم نم اققش عنصاو #* ادحاو نكسملا ريصيف اياظشلاب يرخا
 يلع ققش سمخلا فلاو: .* ةقش ةرشع يدحال ةدحاو ةحاسم عرذا ةعبرا اهضرعو اعارذ نوثلث ةقش لك لوط
 ةيشاح يف ةورع نيسمخ عنصاو * برصملا هجو يلي ام يلا ةسداسلا ةقشلا نثاو ةدح يلع ىقشلا تسلاو ةدح
 ةيظش نيسمخ عنصاو #0 ةيناثلا ةفلتوملا يفرطلا ةقشلا ةيشاح يف ةورع نيسمخو فلوملا فرطلا يف ةدحاولا ةقشلا
 وهو برضملا ققشن نم لضافلا ليسأو #* ادحاو ريصيف برضملا فلاو يرعلا يف .اياظشلا لخداو ساحن نم
 ققش لوط نم لضافلا كلذو انهاه نع عارذو انهاه نم عارذو * نكسملا رخوم يلع هلبست ةلضافلا ةةقشلا فصن
 اميدا سويت دولج نم نكسملل ءاطغ عنصاو # هيطغيل هرسيو هنمي نم نكسملا بناج يلع البسم نوكي برصملا
 لك لوط عردا ةرشع #»* ةمياق طلسلا بشخ نم نكسملل متاهتلا عنصأو * قوف نم شراد دولح نم .ءاطغو

 متاخت عيمج يف عنصاف كلذك رخآلا ءازاب امهدحا نانسلم ناريص ابل نكتلو * اهضرع فصنو عارذو ةهتحت
 اهعنصت ضف نم ةدعاق نيعبراو * بونجلا بهم ةهج يف ةهتحم نيرشع نكسملل متاهتلا عنصاو #* نكسملا
 بهم ةبج نم يناثلا نسكسملا بناجبو # اهيريصل ةهتح لك تحت ناتدعاق نكتلو ةهتحت نيرشعلا تت
 رخوم يفو ' * ناتدعاق نوكت ةجتحم لك تمت ضف نم ةدعاق نيعبراو # ةهتحم نيرشع عنصت لامشلا
 ةلدتعم نوكتو 2 نيتيوازلا يف نكسملا ينكر يف امهعنصت نيتجتحبو #* متاخت تس عنصت برغلا نم نكسملا
 اهدعاوقو مناخ ينامث ريصتف ١ * نينكر لك نوكي كلذك ةدحاو ةتلح' قوف نم ةلدتعم نوكت اعيمجو لفسا نم
 ةاهتل اسمح طنسلا بشخ نم ضراوع عنصاو * ةهتحم لك تمت ناتدعاق نكتلو ةدعاق ةرشع تس ةضف نم

 نكسملا بناح متاختل ضراوع سمخو يناثلا نكسملا بناج متاهتل ضراوع سمخو # دحاولا نكسملا بناج
 بدذب متاهتلا شو * فرطلا يلا فرطلا نم ةذفان متاغتلا فوج يف يطسولا ةضراعلاو * برغلا يف اياوزلل

 اهتيرا يتلا هتيهب نكسملا بصناو »* بهذب اضيا ضراوعلا شغو ضراوعلل اناكم بهذ نم اقلح ابل عنصاو
 اهعنصاو 0 اروص هعنصت قذاح ةعنص روزشم رشعو زبمرق غبصو ناوجراو نوجامسا نم ةلجح عنصاو  ليجلا يف
 تمت ةلجعلا قلعو .# ةصق نم دعارت جبرا يلح ابهذ اهنيفارز نكتلو ابهذ ةاشغم طنس نم ةدمعا ةعبرا يلع
 +« شادقالا صاخ نيبو سدقلا نيب ةلجعلا لصفتن ةداهشلا قودنص ةلجعلا لخاد نم كانه لخداو اياظشلا
 يلا اهلايح :ةرانملاو ةلجسعلا جراخ نم ةدياملا ريصو * سادقالا صاخ يف ةداهشلا قودنص يلع .اشفلإ .عنصاو
 نوجنامسا نم .اينخلا بنابل ارتس عئصاو » يلامشلا بناجلا. يلا اهلعجا ةدياملاو يبونجلا نكبسملا بناج



 نكقلو بهذب اهشنو طنس نم ةدمعا ةسمخ رقيسلل عئصاو .«.:ماقز ةعنص رورشم رشعو زمرق غبصو ناوجراو
 ظ « ساهل دعاوق سمخ اهل غرفاو بهد نم اهنيفارز

 ْ | نورشعلاو عباسلا لصفلا >7 : ْ

 ميذملا نوكي اعبرم عرذا سمخ هضرعو عرذا سمخ هلوط نكيلو طنسلا بشخ نم نيبارقلا ميذم عنصاو
 :دامرل هنانص عنصاو * ساحن# هشغو هفرش نوكت هدم هاياوز عبرا يلع هتافرش عنصأو »* هكمس عردا ةنلثو
 سامغلا ةكبشلا ةعنص يلع ادرس هل عئصاو * ساحن نم اهعنصت هتينا عيمج هرماج“, هلشانمو هبيناركو هفراجو
 لفسا نم مبذملا بجرش تم ابلعجاو #* تارطالا ةعبرأ يف ساهن نم تاقلح عبرا ةكبشلا يف عفصأو

 نوكتو قلما يف هقوهد لخداو * ساعغا اهشغو طمسلا تسشخ نم اقوهد مبذملل عنصضاو + هفصن ىلا خلبتف

 عنصأو * نوعنصي كلذك لبجلا يف تميرا امك هعنصت ةفوجس“ اولا نم * لفح اذا مبذملا يبناج يلع

 * ةدحاولا ةهجلا يف اهلوط عارذ ةيام روزشم رشع قدارسلا عولق بونجلا بهمس ةبج نم نكسملا قدارس
 . لامشلا ةبجل كلذكو ه* ةضف اهلطو دمعلا نيفارز لعجاو ساغل نم نيرشع اهدهاوقو نيرشع نكتلف اهدمعو .

 * ةضق نم اهوالطو ؛ةدمعالا نيفارزو ساحن نم نورشع اهدعاوتو نورشع اهندمعاو عارذ ةيام اهلوط عولق لوطلا يف
 نم قدارسلا ضرعو ةرشع اهدعاوقو ةرشع اهدمعو اعارذ نيسمخ اعولق نوكي برغلا ةبهع نم قدارمللا ضرعو
 يناثلا مكللو د ثلث اهدعاوقو ةثلث اهدمعو مكلل عولق اعارذ ةرشع سمخ اهنه # اعارذ نيسمخ. قرشلا ةهج

 نم اعارذ نورشع هلوط رستح قدارسلا بابلو * ثلث اهدعاوقو ةشلث اهتدمعاو اعارف ةرشع سمخ اهط عولق
 اريدتسم قدارسلا دمع عيمجو « عبرا اهدعاوقو ةدما ةسمخ هلو روزشم رشعو زمرق غبصو :ناوجراو نوجلامسا
 اعارذ نوسمخ هضرعو عارذ ةييام قدارسلا لوط + ساحن .نم اهدعاوتو ةضف نم اهيفارزو ةضف ةيلطم نوكت
 عيمج يف يتلا نكسملا ةينا رياسو * ساحن نم هدعاوسقو روزشم رشع نم عرذا سمخ هكمسو نيسمخلاب
 فاص نوتيز نهدب كوتءاي نا ليارسأ ينب رمف تملاو » ساحن نم“ قدارسلا داتواو هداستوأ عييمجو .هتمدخ
 نوره هدضني ةدإهشلا يلع يتلا ةلجلا .ناخ نم رصدملا .ءابخ يف 9 «امياد يرسلا هب يرستا ةءاضالل قوقدم
 * ليارسا ينب نم مكلايجال رهدلا مسر هللا ةنيكس يدي نيب مبصلا يلا يشعلا نم ةونبو

 نورشعلاو نماثلا لصفلا 0

 بادانو نوره يل اونوكيو اومويل ليارسا ينب عيمج نيب نم هعم هينبو ثتلاخأ نوره كيلا برقف اضيأ فاو
 ميكح .لك ملكف تسناو *رمخأو ةماركل كيخآ نورهل سحق بايث عنصاو #* هينب راماثياو رازاعلاو وبيباو
 ةئدب اهنوعنصي يتلا بايثلا هذهو . * يل مءايل هسيدقتل نوره بايث اوعنصي نأ ةمكهلا مور ملغ هسيف تلمكا

 مهو, . 2 يأ اوسودل ةيديو ثليخا :نوزبل سن جايذ .نوعبصي و ايزو :ةسامعو قاجوم : ةنطتسو .ءرطقسو  ةردتصو
 ناوجراو نوجئامساو بهذ نم ةردصلا نوعنصيف #* رشعلاو زمرقلا غبص» ناوجرالاو نوجنامسالاو بهذلا نوذخااي
 ةردصلا متخشو » اهيفرط يلع ناطيخ# اهل نانوكي ناطيخب# نابيجو * قداح ةعينص روزشم رشعو زمزق غبصو
 شقناو رولب يرجح ذخو 2 روزشم رشعو زمرق غبصو نوجلامساو بهذ نم اهلثم نوكي اهعفصك اهيلع يذلا
 بسح يلع يناثلا رجا يلع ةيقابلا ءامسالا ةتسلاو دحاولا رجلا يلع اهنم تس #* ليارسا ينب ءامسا امهيلع

 نوبع امهب طيح امهلعجاو ليارسا ينب ءامسا نيرجلا يلع شقنت متاحا شقنك رهوجلا طراخ ةعنص * مهتدال '
 ةنيكس يدي نيب مهءامدا نوره لمحاو ليارسا .ينبل ركذ يرجح ةردصلا يبيج يف نيرجعلا ريصو * ثيسهذ نم

 بهذ نم ةردصلا ةعنصك ىذاح ةعئص اهتيه ةندب  حدصاو #* نويعلا يلع نيتروفضملا نيتلسلسلا قلهو رفض
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 هالغن اييف مظنأو د رمش اءسسفرعو رمش اهلوط ةنعض.و ةعبرم نوكتو 2 اهعنصت زمر ةبصو  ناوحرأو نوجامسأو

 * نامرييو ايمو يلعت يناثلا رطسلاو * رفصاو درمزو رمحا توقإي لوالا رطسلا رهرجلا نم روطس ةعسرا رهوجلا
 :« اهماظن يف بهذب ةنيعم نوكتو فشيو رولبو قرزا عبارلا رطسلاو * جزورسيفو ميسو عزج ثلاثلا رطسلاو
 درجح يلع دحاو لك مسا متاهغلا شقنك مهيامسا ريظن رشع ينثا يه نا ليارسأ ينب ءامسا ةراجحلا يلع نوكيو
 نيتقلح ابإ عنصاو © صااخ بهذ نم رفض ةعنص ةلدتعم ةلسلس ةندبلل عنصاو د»* اطبس رشع ينذد نوكت

 ٍفرطو * ةندبلا يفرط يف ناتللا نيتقلحلا يلع بهذلا يتريفض قلعو # اهيفرط يف امهلعجإو بهذ نم
 نم نيتقلح اضيا عمصاو # اهعدقم نم ةردصلا يبيج يلع ناريصتف نويعلا يلع امبقلعت نيرخالا نيتريفصلا
 نيتقلح اضيا عنصاو * لخاد نم ةردصلا بناج يلا يتلا اهتيشثاح يف ةندبلا يفرط يف امهلعجاو بهد
 نم« هتدبلا نوكبحتو د اهجمفش ىوف اهفيلءات ماما اهمدقم يف لفسا نم ةردصلا يبيج ءازاب امبلعجاو بهذ نم
 ءامسا نوره لمجتو # اهنع لوزت الو ابهجششش ىوف ريصت يتحب نوجهلامسا نم كلسب ةردصلا ةقلح يلا اهفلح
 ةندبلا يف لعجتو # امياد هللا يدي نيب اركذ سدقلا يلا هلوخد يف ةردصلا يلع ةايهملا هندبلا يف ليارسا ينب
 ليارسا ينب يه نوره لمحو هللا ةنيكس يدي نيب هلوخد يف نوره ردص يلع نوكتو مياحتلاو راونالا ةايبملا
 نوكيو * نوجنامسا نم هتلمح كياح ةعئص ةردصلا رطمم عنصاو ه#* امياد هللا ةنيكس يدي نيب هبلق يلع

 عبصاو  قزخت# اليل هل ريصي عردلا مفك كياح ةعنص ةرياد هيفب طيح ةيشاحو هطسو يف هسءار وه يذلا هوف
 « ةرياد اهنيب اميف بهد لجللجو اريدتسم هليذ يف زمرق غبصو ناوجراو نوجنامسا نم نيمامر هليذ يف
 عمسيو مدخ اذا نوره يلع نوكيو #رودي امب رطمملا ليذ يف ةناعبو بهذ لجهلج ةنامرو بهذ لجلج
 صلاخ بهد نم ةباصع عنصاو  كلهي آل هجورخ يفو هللا ةنيكس يدي نيب سدقلا يلا هلوخد يف هتوص .

 يلع نوكيو #* اهمدقم نم ةمامعلا نود نوكتو نوجنامسا طيخنب اهدشو * هلل اسدق متاحلا شقنك اهيلع شقناو
 هتهبج يلع نوكتف مهسادقاو مهتايطعا عيمجل ليارسا ونب اهسدقت يتلا سادقالا بونذ رفغتسا اذا نوره ةهبج
 * ماقر ةعنص هعنصت رانزلاو رشع نم ةمامعلا عنصاو رشعلا ةبجلا ىشيو #* هللا يدي نيب مهنع اضر امياد

 هعبم ةينبو كاخا نوره اهسبلاو * رخو ةماركل مبل اهعنصت سنالقو رينانز مهل عنصاو اببح عنصت نوره ينبلو
 نم ةءوسلا مهنادبا نم يطغتل رشع نم تاليوارس مهل عنصاو #* يل اومويف مهسدقو مهبجاو لمكاو مهو
 عبذملا يلا مهءدقت يف رضعلا ءابخ يلا مبلوخد يف هينبو نوره يلع نوكتو » نوكت نيدبكرلا يلا نيوقحلا
 * هردعب نم هلسنلو هل رهدلا مسر اوكلبيف ارزو اولمحت الو سدقلا يف اومدختأ

 .نورشعلاو عساتلا لصفلا !

 قدارج ارمطف ازبخو »* نيحبح* نيدبكو رقبلا نم ايتف ذخ ِل أومويو مسد قتل مه هعنصت يذلا رمألا اذهو

 همدقو لس يف كلذ لعجاو »* اميعنصت ةطنهلا ديمس نعم نهدب احوسمب.ع ريف قاقرو نهدب ةتوثلم ريطف

 بايثلا ذخو # ءاملاب اههلسغاو رضحملا ءابخ باب يلا هينبو نوره مدق مث * نيشبكلاو يتفلا عم اهيف
 سدقلا جات لعجاو هسءار يلع ةمامعلا ريصو د ا. يشفشب هددشاو ةندبلاو ةردصلاو رطمملاو ةنطبملا نوره سبلاف
 مهددشاو -» اببج مهسبلاو هينب مدق مث د: ةهسمأو ةسءأر ىلع ببصو مسملا نهد نم ذخو »* ةمامعلا نود

 مدق مث 0 هينب بمجاوو نوره بجاو لمكاو رهدلا مسر ةمامأ مبل ريصتف سنالق مهسبلاو .هينبو نوره رينانزب
 ,ابخ باب دنع هللا يدي نيب هحبداو »#* هسءأر يلع مهيديأ هودبو نوره دئسيو رضا ءامخ يدي نسب ترلا

 * مصبذملا ساسا يلع مدلا يتاب بصو كعبصاب مبذملا تافرش يلع هلعجاو ايش همد نم ذخو رضحفلا
 » مبذملا يلع كلذ رتقو امهيلع يذلا محشلاو نيتيلكلاو دبكلا ةدايزو فوجلل يطغملا محشلا عيمج هنم ذخو
 هونبو نوره دنسيو نيشبكلا دحا مدق مث # ةاكذ هنال ركسعملا يراخ رانلاب اهقرحت هثرفو هدلجو ترلا معأو
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 هفوج لسغاو هياضعال هضعو #* اريدتسم ميذملا يلع هشرت ام همد نم ذخو هحبذاو #* هسءار يلع مهيدبا
 مث 2 هلل نابرق لوبقم يغرم هلل ةديعص هنال سبذملا ىلع هعيمج رتقو #* هسءارو هياضعا يلا اهفضاو ةعراكأو

 ' نذا ةمحش يلع هلع ام همد نم ذخو هحجاذاو * هسءار يلع ميهيديأ هوئبو نوره دنسيو يناثلا شبكلا مدق

 يلع هيقاب شرو نمايألا مهلجرا مهابا يلعو نمايآلا مهيديا مهابا يلعو نمايالا هينب نذا تامحت يىلعو نو
 بايثو هينب يلعو هبايثو نوره يلع مضناو مسملا نهد نمو مبذملا يلع يذلا مدلا نم ذخو + اريدتسم جعبذملا
 يطغملا مثلا عيمجو ةيلالاو برثلا شبكلا نع ذخو هعم هينب بايثو هونبو هبايثو و» سدقتيف » هعم هيئب

 لك نم ادحاو افيغرو #* لامكلا شبك هنال ينميلا قاسلاو امهيلع يذلا محشلا» نيتيلكلاو دبكلا ةدايزو فوجلا
 يلع عيمجلا ريصو # هللا يدي نيب يتلا ريطنلا ةلس نم ةدحاو ةقاقرو نهدب ةدحاو ةقدرجو زبخلا نم عون
 قوف مبذملا يلع هرتقو مهيديأ نم دذخو د« هللا يذيب نسب اكيرك كلد كرحو ةمشن فكا يلعو نوره ينك

 اعيرحت هكرحو نوربل يذلا لامكلا شبك نم صقلا ذخ مث #* هلل وه نابرق هللا.يدي نيب يضرم لوبقم ةديعصلا
 شبك نم تعفر يذلا ةعيفرلا قاسو ترح يذلا كيرعتلا صق ءسدقو # ابيصن كلل نوكيو هللا يدي نيب
 نانوكي كاذك ناتعيفر امهنا امك ليارسا ينب نم رهدلا مسر هينبو نورهل ريصيف ه هينبو نوربأ يذلا لامكلا
 هدعب نم هينبل نوكت نورهل يتلا سدقلا بايذو * هلل ةعيفر امه مبتمالس ميابد نم ليارسا ينب دنع نم اعفر

 رضحملا ءابخ يلا لخدي نا ملصيف هينب نم هدعب مامالا اهسبلي مايا ةعبس د مهبجاو ابب لمكيو اهيف نوحسمب
 شبكلا محل هونبو نوره لكءايو »* سدقم ناكم يف همحل متنتو نخرات لامكلا شبكو * سدقلا يف مدختلو
 لكو + مهسيدقتلو لمكيل مهنع رفغتسا يذلا كلذ نولكءابو *رصعملا ءابخ باب دنع لسلا يف يذلا ربهملاو
 وه ذا لكوي ال لضافلا قرحاف ةادغلا ربغلا نمو لامكلا مع نم يش يقب ناو سدق وه ذا هنع لكءاي ال يبنجا

 يف ةاكذلل اتر عنصتو # ميهبجاو لمكت مايا ةعبس هب كترما ام عيمجك اذك هينبو نوريل عئصاف * سدق
 نم ريصيو ةسدقتف هدنع رفغتست مايا ةعبس يب هسهلو هسدقتف هدنع رفغتستو مبدملا يذتن نارفغلل موي لك

 * اميآد موي لك يف ةنس انبا نالمح مبذملا يلع هبرقت ام اذهو ' » سدقت هب اند نم لك سادقالا صاوخ

 جازمو قوقدم نوتيز نهد نم طسق عبرب توتلم ديمسلا نم رشعو # نيبيغملا نيب رخآلاو ةادغلاب امهدحا
 ريصيف هعم عنصت اهجازمو ةادغلا ةيديكف نيبيغملا نيب يناثلا تببرق اذاو * لمح لك عم رمخ طسق عبر
 هيلا كلرضحا يذلا هللا يدي نيب رضعملا ءابخ باب دنع مكلايجال امياد ةديعص * * هلل انابرق ايضرم الوبقم

 نوره سدقاو . + مبذملاو رصعملا ءابخ هب سدقاو يمركب سدقتيو ليارسا ينب مث رضحاو * كانه كبطاخاو
 مهجرخا يذلا مهبر هللا يننأ نوملعيو اهلا مهل نوكأو ليارسا ينب نيب اميف يرون نكسأو يل اومءايل هينبو
 ظ » مهبر هللا انأ مهنيب اميف يرون نكسال رصم ضرا نم

 + اريدتسم بهذ نم اجيز هل عنصاو هفرشو اريدتسم هناطيحو هعطص صلاخ بهذي هشغو # هنم هتافرشو

 + اهب لمحت قوهدلل اناكم نوكت هيبناج يلع كلذك هيتبج يف هجز نود نم هل ؛امبعنصت بهذ نم نيتقلحو
 اشغلا ةداهشلا قودنص يلع يتلا ةيلجسملا يدي نيب هلعجاو * بهذب اهشفو طنسلا بشخ نم قوهدلا عنصاو
 رخب مرسلا ملصا اذا ةادغ لك يف غامصالا روخ نم نوره هيلع رخو * كانه تلرصحا يذلا ةداهشلا ىلع يذلا
 اروخب هيلع اورخجت ال # مكلايجال هللا يدي نيب امياد اروخب هب رخب نيبيغملا نيب يرسا يرسا اذا كلذكو # هب
 نارفغلا موي ةاكذ مد نم ةنسلا يف ةرم هناكرا دنع نوره رفغتسيو :* هيلع اوشرت ١ احازمو ةيده الو ةديعص الو ابيرغ

 ينب هلمج تلصح انأ ااندن اميلكت' يسوم هللا ملكو 7” هلل وه سادقألا صاوخ نم مكلايحل هددع راكب ةنيقلا ف رص '
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 نوطعي ام اذهو د كلذ دنع .ابو مهب لح الو مهتبسحا اذا هلل هسفن ءادف لجر لك طعيلف مهددع يلع ليارسا
 : هلل ةعيفر لاقثملا فصن لاقثملا اقناد نورشع سدقلا لاقئمب لاقثم فصن يعي ددعلا هيلع زاج نم لك

 نم للتي 82 ريقفلاو رثكي 2 رسوملا د هلل هعيفر يطعي وهف ادعاصف ةنس نيرشع نبا وهو ددعلا هيلع زاج نم لو
 ءابخ ةمدخ يف اهفرصاو ليارسا ينب نم ريفكتلا ةصضف اوذخو د مكسفنا نع اورفكو هلل ةعيفر اوطعاف لاقثم بفصن
 اضوح عنصا # الياق يسوم هللا ملك مث » مهسفنا نع ةرافكو هللا يدي نيب اركذ ليارسا ينبل نوكيو رضعملا

 - هوثبو نوره لسغي # ءام هيف لعجاو مبذملاو رضعملا ءابخ'نيب اميلعجاو لسغلل ساحن نم هدعقمو ساحن نم
 اومدختل ميذملا يلا مهمدقت يف نوكلهي الو ءاملاب نولستغي رضحملا ءابخ يلا مهلوخد يف #* مهلجراو مهيديا هنم

 ملكو # مهلايجال هينبلو هل رهدلا مسر مهل نوكيو نوكليي الف مهلجراو مهيديا اضيا نولسغي د هلل انابرق اورتقيو
 بيطلا دوعلا نمو لاقثم ةيامسمخ صلاغلا كسملا نم بيطلا سور نم كل ذحف تننا»  الياق يسوم هللا
 لاقثم ةيامسمخ طسقلا نمو اضيأ نيبمخو نيتيام ةريرذلا بصق نع«عو© # الاثم نيسمخو نيتيام هفصن لثم

 تلاذك راطع ةعنص ارطعم ارطع سدقلا مسمل انهد كلإذ عئصاو #* طسق ءالم نوتيزلا نهد نمو سدقلا لاقثمب
 ةرانملاو اهتينا عيمجو ةدياملاو * ةداهبشلا قودنصو رصعلا ءابخ هنم مسمإو * سدقلا مسم نهد نوكي

 صاوخ نم نكت ابعيمج سدقو #* هدعقمو ضوحلاو هتينا عيمجو ةديعصلا مبذمو *روخدلا مبذسو :اهتيناو
 اذه نوكي الياق ليارسا ينب رمو د يإ اومويل مهسدقو هينبو نوره مسمتو * سدقت اهب اند نم لك" سادقالا

 كاذك سدق وه امكو هتيه يلع هلثم اوعنصت الو ناسنا ندب هب نهدي 9 # مكلايجال يل سدقلا مبسم نهد
 يسومل هللا لاقو د هموق نم عطقني يبنجا يلع هنم لعج وا هلثمب رطعت ناسنا يأ ه#* مكل اسدق نكيلف
 راطع ذعنص رطع روخعا اهعنصتو د»»* نوكت ةيواستم ءازحا ايكد انابلو اغومص ينبأو انذالو يكطصم اغامصا تلل نخ

 سدق كرضحا ثيح رضحملا ءابخ يف ةداهشلا ءاذح اهنم لعجتو امعن اهنم قحستو # اسدقع ارهاط ارطم
 عنصي ناسنا يأ د هلل نوكي اسدق مكل هتيه يلع اروخب اوعنصت ال هنوعنصت يذلا روخملاو # مكل نوكت سادقالا

 ظ :« هموق نم عيطقني ابيب رخبتيأ ابلثم

 نوثلثلاو يداحلا لصفلا

 املع هيف تلمكاو »* اذوهي طبس نم روح نب يروا نب ليالصب مسا يفيرشت رظنا # اميلكت يسوم هللا ملك مث
 طرخو * سامتلاو ةضفلاو بهذلا ةعانصب نهملاب قذحو # عيانصلا عيمجب ةفرعمو ف ةمكحا يدنع نم

 ناد طبس نم خاماسيحا نب بايلها هيلا تممض دقو #* عيانصلا ريام عنصيو بشخلا ةراجنو ماظنلل رهوجلا
 ءاشغلاو ةناهشلا قودنسو رضحملا ءابخ * كترما ام عيمج نوعنصيف ةمكح تلعج دق ءامكعلا رياس بولق يفو

 هينب بايثذو مامالا نوريل سدقلا بايثو * يشولا بايثو هدعقمو ضوعلاو هتينا عيمجو ةديعصلا مبذمو'
 ب اميلكت يسوم لاا ملك مث » اهنوعنصي هب كترما ام عيمج سدقلل عومصلا روحو يسع نمو ةعامالل

 * مكسدقم هللا ين ارملعتل مكلايجال مكنيبو ينيب ةمالع اهنال اهرظفحاف يتوبس اما مهل لقو ليارسا ينب رمق تنناو

 » هموق نم ناسنألا بكلد عطقني المع اهيف لمع نم لكو التق لتقي ابملذدابو سدقم مكل اهناف تبسلا اوظفحاو

 . مري يف المع لمع نم لك هلل ةسدقم تببس يهو ةلطع عباسلا مويلا يبو مايا هتس يف عيانصلا عنصت نا كلذو

 ليارسأ يأ نمو ينسب اميف رهدلا دهع مينادجلا اهتابحاو أوميقيو ليارسأ ونب ظفحياف | * الثق لتقي تببسلا

 يلا عفد مث # اهحاراو اهلطع عباسلا مويلا فو ضرالاو تاومسلا هللا عنص مايا ةتس يف نا رهدلا يلا ةمالع يه

 * دللا لعفب نيبوتكم رهوج نع نيحول ةداهشلا يحول انيس لدج يلع هتبطاخ# نم عرف نيلح يسوم
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 ظ نوثلدلاو يناثلا لصفلا

 ريسي !دوبعم انل عنصاف مق هل اولاقو نوره يلا اوقوجت لبجلا نم لوزنلا نع ءاطبا دق يسوم نأ موقلا يار املو
 اوكف نوره ممل لاقف ده هرما نم ناك ام ملعن الرصم دلب نم اندعصا يذلا يسوم لجرلا كللد ناف انيديا نيب
 هيف يتلا بهذلا ةطرق موقلا عيمج كنف #* اهب ٍوتاو مكتانبو مكينبو مكياسن نادا يف يتلا بهذلا فونش
 اذه اولاقو هل اودجست اكوبسم الجسم اهعنصف بمللاقب اهروص نم رماو مهنم اهذخاف * نوره يلا اب اوتاو مهناذا
 لاقف يدانو هيدي نيب احاذم ينب نوره كلذ يار املف »رصم ضرا نم تكلددعصا يذلا ليارسا لسن اي كبر

 + اوبعلي اوماقو اوبرشيو اولكءايل موقلا سلجو ميالس اوحبذو دياعص اوبرقف دخ نم اوجلدا مث # ادغ اح هلل
 يذلا قيرطلا نم اعيرس اولاز »*رصم دلب نم هتدعصا يذلا كببعش دسف دقف لزناف ضما يسومل هللا لاقف
 نم كدعصا يذلا ليارسا لسن اي كبر اذه اولاقو هل اوحبذو هل اودجسف اكوبسم الجتع اهل اوعنصو هكولسب مهترما
 ' يبضغ دتشي ينتكرت ناف نآلاو * باقرلا باعص موق موقلا وه نا تمملع دق هل لاق مث ه«رصم دلب
 يلع كبضغ دتشي ال بر اي لاقو هبر هللا يلا يسوم لهتباف #* ةميظع ما كنم عنصاو مهينفاث مهيلع

 رشب انهاه نم مهجرخا هنأ نويرصملا لوقي اليل # ةديدش ديو ةميظع ةوقب رصم نم مهتجرخا نيذلا كسوق .
 ركذاو د كسموقل ةيلبلا نع منصاو كبضغ ةدش نم عجرا ضرالا هجو نع مهينفيو لابجلا نيب ام يف مهلتقيل
 عيمجو ءامسلا بكاوكك مكلسن رثكأ مهل تملقو كمساب ممل تممسقا نيذلا تكديبع ليارساو قسحاو ميهربال
 هةهلحا هنا لاق يتلا ةيلبلا نع هللا متحف # رهدلا يلا هنوزوحبو مكلسنل هيطعا نا هيف تلق يذلا دلبلا

 سو لخاد نم امبيبناج نم نابوتكم ناحول هدي يف ةداهشلا احولو لبجلا نم لزنو يسوع يلو مث د هوقب
 يف موقلأ تروص عشري عمسف # امهيلع روفح“ هللا باتك وه باتكلاو هللا ةقلخ نم امه ناحوللاو * جراخ
 * ةميزه يلع لدي اتوص الو رفظ يلع لدي اتوص وه سيل لاق مث ركسعلا يي برح توص يسومل لاقف  مهبيلجت
 نم نيحوللا حرطف يسوم بضغ دتشاف لوبطلاو لجتلا يار ركسعلا نم برق املف عماس انا ءاضوض توص لب
 دارذو بارتلا لثم قد نا يلا هدربو رانلاب هقرحاف هوعنص يذلا لجملا ذخا مث : لبجلا تمت امهرسكو هيدب
 * ةميظع ةيطخ مهيلع تبيلج دا موقلا ءاوه كلب عنص ام نورهل لاق مث * ليارسأ ينب يقسو .ءاملا دجو يلع

 ناف انيديا نيب ريسي !دوبعم انل عنصا يل اولاقف ءارشا مبناو موقلاب فراع تسنا يديس بصغ دتشي ال لاق
 هركفف بهذ نمل اورظنا مهل تقف  ةزما نم ناك ام ملعن ال رصم دلب نم اندعصا يذلا يسرم .رملا كلذ
 :يوذ نوره تفشك ذا نوفوشكم مهنا موقلا يسوم يار املف * لججعلا اذه جرف رانلا يف هتحرطخ هج >ينوتاو
 ينب عيمج هيلا عمتجاف يلا لبقي هلل ناك نم لاقف ركسعملا بابب يسوم فقو # مهيمواقم نم نيشلا
 يف باب يلا باب نم اوعجراو اوضعاو هفيس مكنم لحر لك دلقتي ليارسا هلا هللا لاق اذك مهبل لاقف + يوال
 مدرمأ امك يوالوذب عنصف # هتبارق وا هبحاص وا هاخا ناك ناو لجملا دبع نم مكنم لجر لك لتقيلو ركسعملا
 لجر لك هلل مكبجاو مويلا اولمكا يسوم مهل لاقو د لجر فالا ةثالث هيبش مويلا كلذ ين موقلا نم عقوف يسوم
 ةيطخ متءاطخا متنأ موقلل يسوم لاق دغ نم ناك املو # ةكربلا مويلا مكيلع لحتو هيخاو هنباب يتح. شطبي
 .اطخا دق بير اي لاقو هللا يلا يسرم عجرف # مكتيطخ هرفغتسا يلعل هلل يباطخ ناكم يلا دعصا نالاو ةميظع
 كاناويد نم ينمحتاف الاو ميديطخ تاع نأ نآلو * بهذ نم ادوبعم ميل اوعنصو ةميظع ةيطخ موقلا ,الوه
 يلا موقلاب رسف سضعءأ ناو * يناويد نم ةركعأ 8 ءاطخا يذلا يسومل هللا لاتف م ميرتساف هتيثك يدلا

 ةعامج هللا مدصف د مهينذب مهبلاطا يتبلاطم موي فو كسماما ريسي يكالم اذوهو هب كتربخا يذلا عضوملا
 ظ * نوره هعنص يذلا لجتلا اودبع ام لجا نم موقلا نم



 ْ نوثلدلاو كلاثلا لصفلا

 يذلا دلبلا يلا رصم دلب نم مهتدعصا نيذلا موقلاو تنا انهاه نم دعصاف ضما .هل .لاقو ئسوم هللا ملك مث
 :سيرومالاو نييناعنكلا هب نرطأ اكالم كيدي نيب ثعباو »* هيطعا مكلسنل الياق بوقعيو قمماو ميهربال تمسفنا

 ماوقا مكنال مكنيب اميف يرون دعصا ال يناف السعو انبل ضيفت هلب يلا * نييسوبيلاو نييوعلاو نييزرفلاو نييتعلاو
 هيز .يرمأ لك لعجت# ملو أونزح يدرلا ربغلا اذه موقلا عمس املو »* قيرطلا يف مكينفأ اليل باقرلا باعص

 نم ميز عرسن يلع ليارسا ونِب ماد * مكب عنصأ ام مكفرعا يتح مكنع مكيز عرن اوميدأ نآلاو مكتينفال

 لك ناكو رضمملا ءاهخ هيمسلو ةنع ادبعب ركسعملا جراخ هبرضيف ءامعلا ذخ,أي يسوم ناكو :* اسيروح : لمح

 موقي .ابغلا يلا جرخ اذا يسوم ناكر # ركبسعلا جراخ يف يذلا رضعملا ءابخ يلا جرخي هللا دنع ام بلاط

 ناكر # ءايغلا لخدي نا يلا يسوم ءارو نورظنيو هيابخ هباب يلع مهنم ,يرم١ لك بصتنيو موقلا عيمج
 موقلا عيمج يار اذاف * يسوم هللا ملكيو ءابخلا باب ىلع فقيو مامغلا دومع لزني ءابخغلا لخد اذا يسوم
 ريغب يسوم هللا ملكيو * هيابخ باب ىلع .يرما لك دجسف نوعمجا اوماق .ابخلل باب يلع افقاو مامغلا دومع

 لاق مث # ءابخلا نم لوزي ال اباش نون نب عشري همداخ ناكو ركسعلا يلا عجريو هبحاص ءرملا ملكي امك ةطساو
 يلا تملق دقف تمناو يعم ثعبت نمب ينفرعت ملو موقلا ءالوأه دعصأ 2 تتنلق كتابي ملاع تننا هلل يسوم

 لاق * كلرقا نأ ىلا كععم ريسي يرون هل لاق # اذه كبزح كبعشل رظناو كدنع اظح دحأ يكل ىلب

 الا كلموقو انا تلدنع اظح تدجو ينا فرعي انامبو * انهاه نم اندعصت الق نآلا نم انعم كرون رسي مل نا

 هتلاس يذلا اذه يسومل هللا لاق د ضرآلا هجو ىلع نيذلا ميقلا لك نم كسموقو انا نيبنف انعم كرون ريسمب

 . عيمج رمأ انا لاق #* اضيا كرون ينرأ لاق *# كمسأ تمفرشو يدنع اظح تدجو كناآل كل هلعفا اضيا

 رظنت نأ قيطت 2 لاق» # محرأ نم محراو فارا نم فاراو كيدي نيب هللا مساب يداناو كترضح يرون
 كبررما !داف #* ناوصلا يلع بصتنا عضوم يدنع اذوهف لاقو #* ايحبف ناسنا هاري ال هنآل يرون لياوا

 يرون رخاوا رظنت يتح يناحس ليزا مث # ةيداه زوجت يتح ياحب كتللظو ناوصلا ريقن يف كتريص يرون
 * يرت 1 هلياواو

 ظ نوثلدلاو عبارلا لصفلا

 نيذللا نيلوا نيحوللا يلع ناك يذلا مالكلا امهيلع بتكاو نيلوالك رهوج يحول تمحنا يسمل هللا لاق مث
 دعصي الو * ليجلا سءار يلع مث يل ففقو انيس لبج يلا ةادغلا يف دعصاو ةادغلل ادعم نكو  امهترسك
 رهوج يحول يسوم تميف # هيلي اميف يعرت الرقبلاو منغلا نا يتح لبجلا نم يش يف ري ا كعم ناسنا
 يف هللا يلجتف # نيحوللا هعم ذخاو هللا هرما امك انيس لبج يلا دعص ةاذغلا دنع جداو نيلوالاك

 بورلا ميحرلا رداقلا هللا هةأدان هيدي نيب هللا رع املو 7 هللا مساب يدانو كانه ' دعم ةرون فقوو مامغلا

 يربي الو يربيو ةيطغلاو مرجهلاو بنذلا رفا فوالل كضفلا ظفاح #* ناسحالاو لاضفالا ريثك لاهمالا ليوط

 لاقو #* دج ضرألا يلا رخو يسوم عرساف # نيينذملا عباورلاو ثملاوثلاو نيمبلا عم ءابا بونذب بلاطمو
 انتيطخو انيوند رفغاف باقرلا باغص موسق مهو انئيب اميف كرون ريسي دا بر اي كدنع اظح تدجو نا
 نيب ملاعلا عبمج يف هلثم قلخ#ل مل ام تابوجعا عنصا"كموق عيمج ءاذحو ادهع دهعا انأ اه لاق # انفطصاو
 هب كارما انا ام ظفحاف * فيخع كعم هعنصا يذلا ناو هللا عنص مهئيب اميف تننا نيذلا موقلا رظنيف مملا



 يلع ةءارقف دبعلا باتك ذخا مث د مبذملا يلع هشر هضعبو هنندو نيجاجا يف هلعجو مدلا ضعب يسوم ذخاف
 موقلا يلع هشيرو مدلا يسوم ذخا مث * هب لمعنو هلبقن اولاق» مهيديا نيب هب هللا رما ام عيمج لعجو موقلا
 وبيبأو باذانو نورطو يسوس دعص مث * ماكحالا هذه عيمج يلع مكل هللا دهع يذلا ةيعلا مدد اذوه لاقو

 »+ .اقنلا يف ءامسلا تاذكو 8 ضايب ةعنصك هنود نمو ليارسا هللا اورظنف #*.ليارسأ ويش نم نوعبسو
 يلا يلا دعصا يسومل هللا لاق مث #* اوبرشو اولكاو اوشاعو هللا اورظنف هتفاب ثعبي مل ليارسأ يشب ءابقن يلعو
 عشويو يسوم ماقف # اهب 3 اهتبتك يتلا اياصولاو عيارشلاو رهوجلا حاولا كايطعا يتح 0 مقأو لبجلا
 روحو نوره ١ذوهو مكيلا عجرن نأ يلا انهاه انل اوسلجا حويشلل لاقو # هللا لبج يلا يسوم دعصو همداخ

 لبج ىلع هللا رون نكسو د لبجلا مامغلا يلغ لبجلا يسوم دعص امو * امهيلا مدقتي رمأ هل ناك نم مكعم
 هلكا رانك هللا رون اير ناكو # مامغلا طسو نم عباسلا مويلا يف يسومب اعد مث مايا تس مامغلا هاطغو 0 ظ

 اموي نيعبرا هب ماقاو لبجلا يلا دعص ذا د طسو يف يسوم- لخدف #* ليارسأ ينب ةرضعب لبجلا س

 ْ ها

 1 نورشعلاو سماخلا لصفلا ظ
 اوذخ هسفن اوختست ناسنا لك دنع نم ةعيفر يل اوذخءاي نا ليارسا ينب رم .* الياق يسوم هللا ملكو

 رشعو:زمرقلا غبصو ناوجراو نوجلامسإو * ساحنو قروو بهذ مهئم اهنوذخءات يتلا ةعيفرلا هذهو د يتعيفر
 روخعبأو مسملا نسهدل بايطاو ةءاضالا نهدو د»* طنسلا بشخو شراد دولجو ميدا شبك دولجو * يزعرمو

 يرون نكسأ اسدقم كثلل) عيمج سم يل اوعنصيلف » ةندبلاو ةردصلل ماظن ةراجو رولب ةراجحو د غامصالا

 انردلم اره 6 ارعشماف تلاذك ةثينا يعش لو نكيسلا نكتفي رش تايم انا: اه عمم * منيب اميف
 صلاخ بهذ نم هشغو #2 افصنو اعارذ هكمسو افصنو اعارد ةضرعو هلوط افضنو نيعارذ ل طلسلا بشخ نم

 يلع اهلعجاو بهذ نم تاقلح عبرا هل غصو #*ريدتسم بهذ نم اجز هيلع عنصاو جراخ نمو لخاد نم
 اهشغو طنسلا بشخ نم اقوهد عنصاو # يناثلا هبناج نم نيتقلحو دحاولا هبناج نم نيتقلح م عسبرأ
 قودنصلا قلعلا يف قوهدلا ميقتو #* ابمب لمحل ىرودسلا تسحاني يلع قلهحلا يف قوهدلا لخداو * بصهذب

 نيعارذ نكيلو صلاخ بهد نم ءاشغ عشنصأو * اههيطعا يحلا ةدابشلا قودنصلا يف لعجأو 0 لوزت

 0 لمعاو # ءاشغلا يثرط نم امهعنصت نيتمصم بهد نم نيبورك عفصاو د هضرع افصنو اعارذو هلوط افصنو
 نوكيو هيفرط نم نيبوركلا عنصت ءاشغلا سفن نم »* فرطلا اذه نم ادحاو ابوركو فرطلا اذه نم ادحاو
 * امههرجو نوكت ءاشغلا يلاو رخآلا يلا دحاولا امههوجوو .اشغلا يلع اهب نيلاظمو قوف يلا امهتحنجا نيطساب نابوركلا
 تلنه كرضحاف # اهكيطعا يتلا ةداهشلا قودنصلا يف لعجت ام دعب قوف نم قودنصلا يلع ءاشغلا لعجاو
 لباسا يلب ىلا هي كيفرا ٠١ عييمجا نييوركلا نيب نم ةداهحلا قودتس ىلع يذلا تاقعلا نوكأ رم تليطاخاو
 صلاخ بهذب اهشغو -# افصنو اعارذ اهكمسو اعارذ اهضرعو نيعارد اهلوط نكيلو طنسلا بشخ نم ةديام عنصاو
 اهتفاهل بهذ نم اجيز عنصاو ةريدتسم ةضبق رادقم ةفاح اهل عنصاو # اريدنسم بهذ نم اجيز اهل. عنصاو
 ةناحلا ماما #* اهلجرا عبرا ءازاب يتلا اهاياوز عبرا ين قلما لعجاو بهذ تاقلح عبرا 0 غصو * اريدتسم
 * ةدياملا اهب لمعتل بهذب اهشغو طنسلا بشخ نم قوهدلا عّئتصاو د اهب لمعتل قوهدلل اناكم ناعلا وكن

 اربخ ةدياملا يلع لعجأو # اهعنصت صلاخ بهذ نم اهب يطغت يتلا اهقعالمو اهنهادمو اهجوردو اهعاصق عنصاو
 اهتاماجو اهبصقو اهلجراو ةتمصم اهلمعاو صلاخ بهذ نم ةرانم عنصاو #* امياد يتنيكس يدي نيب اهجوم
 دحاولا اهبناج نم تابصق ثالث اهيبناج نم تاجراخ تابصق تمس نكتلو * نوكت اهنم اهنساوسو اهحينافتو
 تسلل لعجاف كلذك ةنسوسو ةحافتو ةيصق لك يف تازولم تاماج ثالثو # يناثلا اهبناح نم تابصق ثالثو



 نمتبصق لك تمحت ةحافتو # اهنساوسو اهعبفافتو تازولم تاماج عبرا ةرانملا:ينو #* اهنم تاحراغلا تابصقلا
 بمصهذ نم ةدحاو ةتمصم اهلك .نوكت اهنم اهبصقو اهحافت #0 ةراثملا نم تاجراغلا تابصقلا تسلل كلذك اهنم

 نم اهرماجتو اهيتبلك تاوذو # اهبجو بج يلا يضتلف اهجرس تمجرسا اذاف جرس ةعبس ايل عنصاو * صااخ
 يذلا هلكش لثم لمعاو كلد رظناو # ةينالا هذه عيمجو اهعنصا صلاخ بهذ نم ةردب * صلاخ بهذ
 * لبجلا يف هأرم تننأ

 : | نورشعلاو سداسلا لصنفلا

 « اهعنصت قداح ةعنص ةروص زمرق غبصو ناوجراو نوجئامساو روزشم رشع نم ققش رشع نكسملا تاذ عنصاو
 ةطيخ“ نوكت ققش سمخ ققشلا عيمج ةدحاو ةحاسم عرذا عبرا اهضرعو اعارذ نورشعو نامث ةقش لك لوط
 عمم ةدجاو ةطيخت# نوكت قاقش سمخو يرخآلا عم ةدحاولا ةطيخم نوكت ققش سمخو #» يرخالا عم ةدحاولا
 ةقشلا ةيشاح عنصاف كلذكو ةفلتءوملا يفرطلا ةدحاولا ةقشلا ةيشاح يف نوجئامسا نم يرع عنصاو * يرخالا
 ةفلت ,وملا ةقشلا ففرط يف اهعنصت ةورع نيسمخو ةدحاولا.ةقشلا يف عنصت ةورع نيسمخ ه#»* ةيناثلا ةفلت,وملا يفرطلا

 عسم ابنم ةدحاولا ققشلا فلاو بهذ ةيظش نيسمخ عنصاو * يرخالا يلا اهادحا ةلباقتم يرعلا نكتلو ةيناثلا
 * ةقش ةرشع يدحأ هعنصاو نكسملا يلع ابرضم يزعرم نم اققش عنصاو #* ادحاو نكسملا ريصيف اياظشلاب يرخا
 يلع ققش سمغلا فلاو #2 ةقش ةرشع يدحال ةدحاو ةحاسم عرذا ةعبرا اهضرعو اعارذ نوثلث ةقش لك لوط
 ةيشاح ايف ةورع نيسمخ عفصاو * برضملا هجو يلي ام يلا ةسداسلا ةقشلا نثاو ةدح يلع ققشلا تسلاو ةدح
 ةيظش نيسمخ عنصاو # ةيناثلا ةفلتوملا يفرطلا. ةقشلا ةيشاح يف ةورع نيسمخو فوملا فرطلا يف ةدحاولا ةقشلا
 وهو برضملا ققشن نم لضافلا ليساو د ادحاو ريصيف برضملا فلاو يرعلا يف اياظشلا لخداو ساحن نم
 ققش لوط نم لضافلا كلذو انهاه نع عارذو انهاه نم عارذو » نكسملا رخوم يلع هلبست هلضافلا ةقشلا فصن

 اميدا سويت دولج نم نكسملل ءاطغ عنصاو # هيطغيل هرسيو هنمي نم نكسملا بناج يلع البسم نوكي برصملا
 لك لوط عرذا ةرشع # ةمياق طنسلا ببشخ نم نكسملل متاخغتلا عنصاو * قوف نم شراد دولج نم ءاطغو

 متاخت عيمج يف عنصاف كلذك رخآلا ءازاب امهدحا نانسلم ناريص ابل نكتلو »* اهضرع فصنو عاردو ةهتحي
 اهعندت ضف نم ةدعاق نيعيراو * بونجلا به. ةهج يف ةجتحم نيرشع نكسملل متاختلا عنصاو # نكسملا

 بهم ةببج نم يناثلا نكسملا بناجبو # اهيريصل ةهتمحل لك تحت ناتدعاق نكتلو ةجتحم نيرشعلا تعدت
 رخوم يفو ' * ناتدعاق نوكت ةجهتح لك تحت .ةضف نم ةدعاق نيعبراو # ةهتحم نيرشع عنصت لامشلا
 ةلدتعم نوكتو #* نيتيوازلا يف نكسملا ينكر يف امهعنصت نيتجتحو # مناخ تسس عبصت برغلا نم نكسملا
 اهدعاوقو متاخت ينامث ريصتف : * نينكر لكل نوكي كلذك ةدحاو ةتلح قوف نم ةلدتعم نوكت اعيمجو لفسا نم
 متاهتل اسمخ طئسلا بشخ نم ضراوع عنصاو #* ةهجمم لك تحت ناتدعاق نكتلو ةدعاق ةرشع تس ةضف نم

 نكسملا بناج متاختل ضراوع سمخو يناثلا نكسملا بناج متاختل ضراوع سمخو # دحاولا نكسملا بناج
 بدذب متاغتلا شغو #* فرطلا ىلا فرطلا نم ةذفان متاحتلا فوج يف يطسولا ةضراعلاو د برغلا يف اياوزلل

 اهتيرا ينلا هتيهب نكسملا بصناو »+ بهذب اضيا ضراوعلا شغو ضراوعلل اناكم بهذ نم اقلح ابل عنصاو
 اهعنصإو * اروص هعنصت قذاح ةعنص روزشم رشعو زبمرق غبصو ناوجراو نوجنامسا نم ةلجح عنصاو 'ليجلا يف
 كتمحت ةلجعلا قلعو .# ةضق نم دعاوت جبرا يلح ابهذ اهنيفارز نكتلو ابهذ ةاشغم طنس نم ةدمعا ةعبرا يلع
 + سادقالا صاخ نيبو سدقلا نيب ةلجعلا لصفتف ةداهشلا قودنص' ةلجعلا لخاد نم كانه لخداو اياظشلا
 يلا اهلايح :ةرانملاو ةلجعلا جراخ نم ةدياملا ريصو * سادقالا صاخ يف ةداهشلا قودنص يلع .اشفلإ .عنصاو
 نوعئامسا نم ايلا بابل ارتس عئصاو ته يلامشلا بناجلا يلا اهلعجا ةدياملاو يبونجلا نكبسملا بناج



 نكنلو بهذب اهشنو طنس نم ةدمعإ ةسمح رغبسلل عنصأو - « .ماقز ةعدص روزشم رشعو زمر عسبضو ناوجرأو

 « ساه دعاوق سمخ اهل غرفاو بعهد نم اهنيفارز

 . نورشعلاو عباسا لضفلا 0 ,

 ,ميذملا نوكي اعبرم عرذا سمخ هضرعو عرذا سمخ هلوط نكيلو طنسلا بشخ نم نيببارقلا ميذم عنصأو
 ه«دامرل هنانص عشصاو * ساحب هشغو هفرش نوكت هلم ةهاياوز عبرا ىلع ةتافرش عنصأو »* هكمس عردا ةنلثو
 سامنلا ةكبشلا ةعنص يلع ادرس هل عئصاو * ساحن نم اهعنصت هتينا عيمج هرماجسو هلشانمو هبيناركو هفراجتو

 لفسا نم ميذملا بجرش تحت ايلعجإو #* بفارطالا ةعبرا يف ساهن نم تاقلح عبرا ةكبشلا يف نما ظ
 نوكتو قلحلا يف هقوهد لخداو * ساب اهشغو طنسلا تسشخ نم اقوهد ميذملل عنصاو #* هفصن يلا حلبتف
 عنصأو + نوعنصي كلذك لبجلا يف تسبرا امك هعنصت ةفونس“ حاولا نم * لمح اذا مبذملا يبناج ص
 * ةدحاولا ةهلا يف اهلوط عارد ةيام روزشم رشع قدارسلا عولق بونجلا بهس ةيح نم نكسملا قدارس

 . لامشلا ةبجل كلذكو د ةضف اهلطو دمعلا نيفارز لعجاو ساغل 3و نيرشع اهدهاوقو نيرشع نكدلف اهدمعو .
 * ةضق نم اهوالطو :ةدمعالا نيفارزو ساحن نم نورشع اهدعاوتو نورشع اهندمعاو عارن ةيام اهلوط عولق لوطلا يف

 نم قدارسلا ضرعو ةرشع اهدعاوقو ةرشع اهندمعو اعارذ نيسمخ اعولق نوسكي برغلا ةبيع نم قدارسلا ضرعو
 اعلا مكللو * ثلث اهدعاوقو ةثلث اهدمعو مكلل عولق اعارذ ةرشع سمخ اهنم د اعارد نيسمخ. قرشلا ةهج

 نم اعارذ نورشع هلوط رستس قدارسلا بابلو #* كمل اهدعاوقو ةشلث اهتدمعاو اعارذ ةرشع سمخ اهلوط عولق

 اريدتسم قدارسلا دمع حيمجو # عبرا اهدعاوقو ةدمما ةسمخ هلو روزشم رشعو زمرق غبصو ناوجراو نوجامسا
 اعارذ نوسمخ هضرعو عارذ ةيام قدارسلا لوط * سام نم اهدعاوقو ةضف نم اهيفارزو ةضف ةيلطم نوكت
 عييمج يف يتلا نكسملا ةينأ رياسو . *» ساه نم هةدعاوسقو روزشم رشع نم عردا سم هكمصسو نيسمغلاب

 باص نوتيز نهدب كوتءاي نأ ليارسأ ينب رمف تملاو  سامن نق ' قدارسلا داتوأو هداستواأ عيمجو .هتمدخ
 نوره هدضني ةداهشلا يلع يتلا ةلجسعلا اخ نم رصعملا ءابخ يف امياد مرسلا هب يرستهل ةءاضالل قوقدم
 7 ليارسأ يب نع مكلايجال رهدلا مسر هللا ةليكس يدي نيب جبصلا لا يثعلا نم ةودبو

 نورشعلاو نماثلا لصفلا 0

 باذانو نوره يإ اونوكيو اومويل ليارسا ينب عيمج نيب نم هعم هينبو تلاخأ نوره كيلا برقف اضيأ ىمناو
 ميكح .لك ملكف تسناو 2 * رخو ةماركل كيخآ نوره سدق بايث عنصاو :» هينب راماثياو رازاعلاو وببيباو
 ةئدب اهنوعنصي يتلا بايشلا هذهو . * يل مءايل هسيدقتل نوره بايث اوعنصي نأ ةمكحلا مور ملغ هيف تلمكا

 مهو * يل اومويل هيعبو كليخأ نور سدق بايذ نوعنصيو رانزو ةسامعو ةاشوم ةدطبمو ةرطممو ةردصو ٠

 ناوجراو نوجيلامساو بهذ نم ةردصلا نوعنصيف *رشعلاو زمرقلا غبصو ناوجرالاو نوجامسالاو بهذلا نوفخ.اي
 ةردصلا مشفشو » اهيفرط يلع ناطيخ# اهل نانوكي ناطيخخ# نابيجو * قذاح ةعينص روزشم رشعو زمرق غبصو
 شقناو رولب يرجح ذخو 2: روزشم رشعو زمرق غبصو نوجلامساو بهذ نم اهلثم نوكي اهعفصك اهيلع يذلا
 بسح يلع يناثلا رجعلا يلع ةيقابلا ءامسالا ةتسلاو دحاولا رجلا يلع اهنم ةتص د ليارسا ينب .امسا امهيلع
 نويع امهب طيخب امهلعجاو ليارسا ينب ءامسا نيرجكلا يلع شقنت متاحخلا شقنك رهوجلا طراخ ةعنص * مهتداو
 ةنيكس يدي نيب مهءامدأ نوره لمحاو ليارسا ينبل ركذ يرجح ةردصلا يبيج يف نيره أ ريصو * ببسهذ نم

 ةعدص اههعنصت نيتلدعم صلاخ بهذ نم نيتلسلسو * بهذ نس .انويع عئصاو # اركذ هيفتك يلع هللا
 بهذ نم ةردصلا ةعنصك قداح ةعئص اهتيه ةنندب حبصاو * نويعلا يلع نيتروفضملا نيتلسلسلا لغو رفض



 هاظن اهيف مظناو د ريش اهضرعو ربش اهلوط ةفعضم ةعبرع نوكتو د اهنعنصت زمرق غبصو ناوجراو نوجنامساو
 * نامرهيو ابسو يلعم يناثلا رطسلاو # رفصاو درمزو رمحا توقاي لوالا رطسلا رهرجلا نم روطس ةعسرا رهوجلا
 * ابعاظن يف بهذب ةنيعم نوكتو فشيو رولبو قرزا عبارلا رطسلاو »* جزوريفو ميسو عزج ثلاثلا رطسلاو
 درجح يلع دحاو لك مسا متاغلا شقنك مييبامسا ريظن رشع ينثا يه ذا ليارسا ينب ءامسا ةراجحلا يلع نوكيو
 نيتقلح اب عنصاو :© صااخ بحجذ نم رفض ةعنص ةلدتعم ةلسلس ةندبلل عنصاو #* اطبس رشع ينال نوكت

 فرطو * ةندبلا يفرط يف ناتللا نيتقلحلا يلع بهذلا يتريفض قلعو # اهيفرط يف امهلعجإو بهذ نم

 نم« نيتقلح اضيا عمصاو # اهمدقم نم ةردصلا يبيج يلع ناريصتف نويعلا يلع امهقلعت نيرخالا نيتريفصلا
 نيتقلح اضيا عنصاو * لخاد نم ةردصلا بناج يلا يتلا اهتيشاح يف ةندبلا يفرط ين امهلعجاو بهذ
 نم« ةندبلا نوكبحتو د اهجشفش ىرف اهفيلءات ماما اهمدقم يف لفسا نم ةردصلا يبيج ءازاب امبلعجاو بهذ نم
 .امسا نوره لمحو  اهنع لوزت الو ابهشفش قوف ريصت يتح نوجهنامسا نم كلسب ةردصلا ةقلح يلا ابهقلح
 ةندبلا يف لعجتو # امياد هللا يدي نيب اركذ سدقلا يلا هلوخد يف ةردصلا يلع ةايهملا ةندبلا يف ليارسا يبب
 ليارسا ينب يه نوره لمحو هللا ةنيكس يدي نيب هلوخد يف نوره ردص يلع نوكتو ,مياحتلاو راونالا ةايبملا
 نوكيو * نوحنامسأ نم هتلمج كياح ةعئص ةردصلا رطمم عنصاو # امياد هللا ةنيكس يدي نيب هبلق يلع

 عنصأو » قرخت# اليل هل ريصي عردلا مفك كياح ةعنص ةرياد هيفب طيعت ةيشاحو هطسو يف هسءار وه يذلا هوف

 * ةرياد اهنيب اميف بهد لجاللجو اريدتسم هليذ يف زمرق غبصو ناوجراو نوجنامسا نم نيمامر هليذ يف
 عمسيو مدخ اذا نوره يلع نوكيو #رودي امب رطمملا ليذ يف ةنامرو بهذ لجلج ةنامرو بهذ لجلج
 صلاخ بهد نم ةباصعح عنصاو » كلهي الل هجورخ فو هللا ةثيكس يدي نيب سدقلا يلا هلوخد يف هتوص .

 يلع نوكيو # اهمدقم نم ةمامعلا نود نوكتو نوجنامسا طوخ اهدشو # هلل اسدق متاحا شقنك اهيلع شقناو
 هتهبج ىلع نوكتف مهسادقاو مهتايطعا عيمجل ليارسا ونب اهسدقت يتلا سادقالا بونذ رفغتسا اذا نوره ةهبج
 * ماقر ةعنص هعنصت رانزلاو رشع نم ةمامعلا عسصاو رشعلا ةبجبا شوو #* هللا يدي نيب مهنع اضر امياد

 هعبم ةينبو كلخا نوره اهسبلاو * رخو ةماركل مهل اهعنصت سنالقو رينانز مهل عنصاو اببج عنصت نوره ينبلو

 نم ةءوسلا مهنأدبأ نم يلغتل رشع نم تاليوارس مهل عنصأو * ي أوموييف مهسدسقو مهبجأو .لمكأو مهحيسمأو

 ميذملا يلا مهعدقت يف رصحلا ءابخ يلا مبلوخد يف هينبو نوره يلع نوكتو »+ نوكت نيتبكرلا يلا نيوقحلا
 * هدعب نم هلسنلو هل رهدلا مسر اوكلبيف ارزو اولمحي او سدقلا يف اومدختت

 ,نورشعلاو عساتلا لصفلا ظ

 قدارج اريطف ازبخو »* نيحمح* نيدسكو رقبلا نم ايتف.ذخ يل اومويو مبسدقتل مهل هعنصت يذلا رمألا اذهو
 همدقو ةلس يف كلذ لعجاو ه» اميعنصت ةطنعلا ديمس نم نهدب احوسمبع ريطف قاقرو نهدب ةتوتلم ريطف
 بايثلا ذو ه# ءاملاب اههلسغاو رضحملا ءابخ باب يلا هينبو نوره مدق مث د نيشبكلاو يتفلا عم اهيف

 سدقلا جات لعجاو هسءار يلع ةمامعلا ريصو # ابيشفشب هددشاو ةندبلاو ةردصلاو رطمملاو ةنطبملا نوره سبلاف
 مهددشاو #* ايبح مهسبلاو هينب مدق مث * هحسماو هسءار يلع بصو مسملا نهد نم ذخو #* ةمامعلا نود

 مدق مث 0 هينب بمجاوو نوره بجاو لمكاو رهدلا مسر ةماما مل ريصتف سنالق مهسبلاو .هينبو نوره رينانزب
 ءابخ باب دنع هللا يدي نيب هجبذاو # هسءار يلع مهيديا هونبو نوره دنسيو رضحلا ءابخ يدي نيب ترلا
 * صبذملا ساسا يلع مدلا يتاب بصو كعبصاب مبذملا تافرش يلع هلعجاو ايش همد نم ذخو # رضحفلا
 » ميذملا يلع كلذ رتقو امهيلع يذلا محشلاو نيتيلكلاو دبكلا ةدايزو فوجنل يطغملا محشلا عيمج هنم ذخو
 :نبو نوره دنسيو نيشبكلا دحا مدق مث # ةاكذ هنال ركسعملا يراخ رانلاب اهقرحت هثرفو هدلجو ترلا مهب
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 هفوج لسغاو هياضعال هضعو # اريدتسم عبذملا يلع هشرت ام همد نم ذخو هحبذاو * هسءار ىلع مهيديا

 ١ نذا ةمحشن ىلع هلعج ام همد نم ذخو هحبلاو د هسءار يلع مييديأ ةونبو نوره دنسيو يناثلا شبكلا مدق

 يلع هيقاب شرو نمايألا مهلجرا مهابا يلعو نمايألا مهيديا مهابا يلعو نمايالا هينب نذا تامكث يلعو نو
 بايثو هينب يلعو هبايثو نوره يلع مضناو مسملا نهد نمو مبذملا يلع يذلا مدلا نم ذخو #2 اريدتسم مبذملا
 يطغملا محشلا عيمجو ةيلالاو برثلا شبكلا نع ذخو هعم هينب بايثو هونبو هبايثو وه سدقتيف * هعم هينب
 لك نم ادحاو افيغرو #* لامكلا شبك هنال ينميلا قاسلاو امهيلع يذلا محشلاو نيتيلكلاو دبكلا ةدايزو بففوجلا

 يلع عيمجلا ريصو # هللا يدي نيب ينلا ريطفلا ةلس نم ةدحاو ةقاقرو نهدب ةدحاو ةقدرجو زبحلا نم عون
 قوف مبذملا يلع هرتقو مهيديأ نم هذخو »* هللا يدي سب اكيرهت كلذ تلرحو هينب فكا يلعو نوره ينك

 اكيرحن هكرحو: نوربل يذلا لامكلا شبك نم صقلا ذخ مث # هلل وه نابرق هللا.:يدي نيب يضرم لوبقم ةديعصلا
 شبك نم تمعفر يذلا ةعيفرلا قاسو ثكرح يذلا كيرعتلا صق ءسدقو #.ابيصن كلل نوكيو هللا يدي نيب
 نانوكي كاذك ناتعيفر امبنا امك ليارسا ينب نم رهدلا مسر هينبو نورهل ريصيف # هينبو نوربل يذلا لامكلا
 هدعب نم هينبل نوكت نورهل يتلا سدقلا بايثو # هلل ةعيفر امه مهتمالس ميابذ نم ليارسأ ينب دنع نم اعفر
 رضعملا ءابخ يلا لخدي نأ ملصيف هينب نم هدعب ماعلا اهتيدلبا مانا 1 * مهبجأو اب لمكيو اهيف نوح
 شبكلا محل هوئبو نوره لكءايو * سدقم ناكم يف همحل مضتنتو نخءات لامكلا شبكو * سدقلا يف مدختلو
 لكو #* مهسيدقتلو لمكيل مهنع رفغتسا يذلا كلذ نولكءابو *رضدملا ءابخ باب دنع لسلا يف يذلا ربخملاو
 وه ذا لكوي ال لضافلا قرحاف ةادغلا ربغلا نمو لامكلا معأ نم يشن يقب ناو سدق وه ذا هنم لكءاي ال يبنجا

 نم ريصيو هسدقتف هدنع رفغتست مايا ةعبس #* ههعسملو هسدقتف ددنع رفغتستو مبذملا يكذتف نارفغلل موي لك

 +: أميآد موي لك يف ةنس انبا نلمح عيذملا يلع هبرقت ام أذهو ' * سدغت كب اند نم لك سادت صاوخ

 جازمو قوقدم نوتيز نهد نم طسق عبرب توتلم ديمسلا نم رشعو # نيبيغملا نيب رخآلاو ةادغلاب امهدحا

 ريصيف هعم عنصت اهجازمو ةادغلا ةيدبكف نيبيغملا نيب يناثلا تبرق اذاو * لمح لك عم رمخ طسق عبر
 هيلا كلرضحا يذلا هللا يدي نيب رضحملا ءابخ باب دنع مكلايجال امياد ةديعص * * هلل انابرق ايضرم الوبقم

 نوره سدقاو »* مبذملاو رصعملا ءابخ هب سدقاو يمركب سدقتيو ليارسا ينب مث رضحاو د كانه كبطاخاو
 مهجرخا يذلا مهبر هللا يننا نوملعيو د اهلا مهل نوكآو ليارسأ ينب نيب اميف يرون نكساو د يل اومءايل هينبو

 :* مهبر هللا انأ مهنيب اميف يرون نكسال رصم ضرأ نم '

 ظ ظ نوثلدلا لصفلا
 ناءارذ هكمسو اعبرم نوكي عارذ هضرعو عارذ هلوط # هعنصت طئسلا بشخ نم روخجبلا ريخبتل احبذم عنضاو

 * اريدتسم بهذ نم اجاز هل عنصاو هفرشم اريدتسم هنااتيحو نكطس صلاخ بهذي هشغو »* هنم هتافرشو

 < اهب لمحتل قوهدلل اناكم: نوكت هيبناج يلع كلذك هيتبج يف هجيز نود نم هل امبعنصت بهذ نم نيتقلحو
 اشغلا ةداهشلا قودنص يلع يتلا ةيلجسملا يدي نيب هلعجاو * بهذب ايشفو طنسلا بشخ نم قوهدلا عنصاو
 رخب مرسلا ملصإ اذا ةادغ لك يف غامصالا روخب نم نوره هيلع رخو * كانه تلرصحا يذلا ةداهشلا يلع يذلا
 اروخج هيلع اورخا 2 #* مكلايجأل هللا يدي نيب امياد اروخ هب رخ نيبيغملا نيب يرسا يرسا اذا كلذكو # هب

 نارفغلا موي ةاكذ مد نم ةنسلا يف ةرم هناكرأ دنع نوره رفغتسيو د: هيلع اوشرت ا اجازمو يده الو ةديعص الو ابيرغ

 ينب ةلمج تلصح اذا # اميلكت'يسوم هللا ملكو * هللوه سادقالا صاوخ نم مكلايجا هدنع رفغتسي ةنسلا يف ةرم
١ 



 * هلل ةعيفر لاتثملا فصن لاقثملا اقناد نورشع سدقلا لاقئمب لاقثم فصن يطعي ددعلا هيلع زاج نم لك

 نم للتي ال ريقفلاو رثكي ال رسوملا هلل ةعيفر يطعي وهف !ادعاصف ةنس نيرشع نبا وهو ندعلا هيلع زاج نم لكو
 ءابخ ةمدخ ين اهفرصاو ليارسا ينب نم ريفكتلا ةضف اوذخو د مكسفنا نع اورفكو هلل ةعيفر اوطعان لاقثم فصن
 اضوح عنصا # الياق يسوم هللا ملك مث #* مهسفنا نع ةرافكو هللا يدي نيب اركذ ليارسا ينبل نوكيو رضهملا
 هوئبو نوره لسغي #2 ءام هيف لعجاو مبذملاو رضعفلا ءابخ نيب امبلعجاو لسغلل ساحأ نم هدعتمو ساحن نم
 اومدختل ميذملا يلا مهمدقت يف نوكلهي الو ءاملاب نولستغي رضعملا ءابخ يلا مهلوخد يف # مهلجراو مهيديا هنم

 ملكو #0 مهلايجال هينبلو هل رهدلا مسر مهل نوكيو نوكلبي الف مهلجراو مهيديا اضيا نولسغي # هلل انابرق اورتقيو
 بيطلا دوعلا نمو لاقثم ةيامسمخ صلاخلا كسملا نم بيطلا سور نم كل ذحف تنناو + الياق يسوم هللا

 لاقثم ةيامسمخ طسقلا نمو اضيا نيسمخو نيتيام ةريرذلا بصق نمو. # الاقثم نيسمخو نيتياع هفصن لثم .
 تكاذك راطع ةعنص ارطعم ارطع سدقلا مسمل انهد كلذ عنصاو # طسق ءالم نوتيزلا نهد نمو سدقلا لاقثمب
 ةرانملاو اهتينا عيمجو ةدياملاو # ةداهشلا قودنصو رصحلا ءامخ هنم مسماو دي سدقلا مسمع ىهد نوكي
 5 35 1 5 5 3 . ل : 0

 صاوخ نم نكت اهبعيمج سدقو # هدعقمو ضوكلاو هتينأ عيمجو ةديعصلا مبذمو * روخأ*“ا مبذمو . اهتيناو
 اذه نوكي الياق ليارسا ينب رمو يل اومويل مهسدقو هينبو نوره ميمو د سدقت اهب اند نم لك سادقالا
 كاذك سدق وه امو هتيه يلع هلثم اوعنصت الو ناسنا ندب هب نهدي ]3 * مكلايجأل يل سدقلا مسم نهد

 يسومل هللا لاقو * هموق نم عطقني يبنجا يلع هنم لعج وا هلثمب رطعت ناسنا يأ # مكل امدق نكيلف

 سدق كرضحا ثيح رضحملا ءابخ يف ةداهشلا ءاذح اهنم لعجتو امعن اهنم قحستو # اسدقم ارهاط ارطم
 عنصي ناسنا يا * هلل نوكي اسدق مكل هتيه يلع اروخب اوعنصت ال هنوعنصت يذلا روخنلاو * مكل نوكت سادتالا .

 '* هموق نم عطقني اهب رخبتيا ابلثم

 نوكلتلاو يداحلا لصفلا

 املع هيف تللمكاو 0 اذوهي طبس نم روح نب يروا نب ليالصب مسا يفيرشت رظنا # اميلكت يسوم هللا ملك مث
 طرخو * سامتلاو ةضفلاو بهذلا ةعانصب نهملاب ىذحو #* عيانصلا عيمجب ةفرعمو مهفو ةمكح/ يدنع نم
 ناد انبس نم حاماسيحا نب بايلها هيلا تسمصض دقو #0 عيانصلا رياس عنصيو ل ماظنلل رهوجلا

 ,اشغلاو ةداوشلا قودنسو رضحملا ءابخ #* كترما ام عيمج نوعنصيف ةمكح تلعج دق ءامكحلا رياس بولق: يفو
 « رولا مدذعو ابتيسنا عيمجو ةصلاغلا :ةرانملاو ابتينا عيمجو ةدياملاو # ءابحنلا ةينا رياسو هيلع يذلا

 هينب بايثو مامالا نوريل سدقلا بايثو * يشولا بايثو هدعقمو ضوحاو هتينا عيمجو ةديعصلا معبذمو'
 +« اميلكت يسوم ل!ا ملك مث * اهنوعنصي هب كترما ام عيمجت سدقلل غومصلا روخبو مسملا نهدو # ةمامالل
 « مكسدقم هللا ينأ ارملعتل مكلايجال مكنيبو ينيب ةمالع اهنال اهرظفحاف يتوبس اما مهل لقو ليارسا ينب رمق تنناو
 * هموق نم ناسنالا كلذ عطقني المع اهيف لمع نم لكو التق لتقي ابلذابو سدقم مكل اهناف تبسلا اوظفح او

 - موي يف المع لمع نم لك هلل ةسدقم تسبس يهو ةلطع عباسلا موهلا قو مايا هةئس يف عيانصلا عنصت نا كلذو
 ليارسا ينب نيبو ينيب اميفرهدلا دهع # مهلايجال اهتابجاو اوميقيو ليارسا ونب ظفحتلف # التق لتقي تبسلا
 يلا عفد مث # اهحاراو اهلطع عباسلا مويلا فو ضرالو تاومسلا هللا عنص مايا تس يف ذا رهدلا يلا ةمالع يه

 * دللا لعفب نيبوتكم رهوج نم نيحول ةداهشلا يحول انيس لبج يلع هتبطاخ“ نم غرف نيح يسوم
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 ! نوثلدلاو يئانلا لصفلا

 ريسي !دوبعم انل عنصاف مق هل اولاقو نوره يلا اوقوجت لبجلا نم لوزنلا نع ءاطبا دق يسوم نأ موقلا يار املو
 اوكف نوره مبل لاقف د هرما نم ناك ام ملعن ال رصم دلب نم اندعصا يذلا يسوم لجرلا كللد ناف انيدبأ نيب
 . يف يتلا بهذلا ةطرق موقلا عيمج كففف # اهب ٍلوتاو مكتانبو مكينبو مكياسن ناذا يف يتلا بهذلا فودش
 اذه اولاقو هل اودجسف اكوبسم المع اهعنصف بلاقب اهروص نم رماو مهنم اهذخاف #* نوره يلا ابي اوتاو مهئاذا
 لاقف يدانو هيدي نيب احبذم يب نوره كلذ يار املف *رصم ضرا نم تلدعصا يذلا ليارسأ لسن اي كدر
 * اوبعلي اوماقو اوبرشيو اولكءايل موقلا سلجو ميالس اوحجذو دياعص اوبرقف دخ نم اوجلدا مث # ادغ اجبح هلل

 يذلا قيرطلا نم اعيرس اولاز »رصم دلب نم هتدعصا يذلا كبعش دسف دقف لزناف ضمأ يسرمل هللا لاقف
 نم كدعصا يذلا ليارسا لسن اي كبر اذه اولاقو هل اوحبذو هل اودجسف اكوبسم الجتع ايل اوعنصو هكرلسب مهترما
 ْ يبضغ دتشي ينثكرت ناف نآلاو * باقرلا باعص موق موقلا ءالوه نأ تمملع دق هل لاق مث » رصم دلب

 يلع كبضغ دتشي ال بر اي لاقو هبر هللا يلا يسوم لبتباف * ةميظع ةما كنم عنصاو مهينفاث مهيلع
 رشب انهاه نم مهجرخا هنا نويرصملا لوقي اليل # ةديدش ديو ةميظع ةوقب رصم نم مهجرخا نيذلا كلموق .

 ركذاو * كسموقل ةيلبلا نع مثصاو كبضغ ةدش نم عجرا ضرالا هجو نع مهينفيو لابجلا نيب ام يف مهلتقيل
 عيمجو ءامسلا بكاوكك مكلسن رثكا مهل تللقو كمساب ممل تممسقا نيذلا ثلديبع ليارساو قمماو ميهربال
 ةهلحإ هنا لاق يتلا ةيلبلا نع هللا منصف # رهدلا يلا هنوزوحيو مكلسنل هيطعا يلا هيف تلق يذلا دلبلا
 سو لخاد نم امهيبناج نم نابوتكم ناحول هدي يف ةداهشلا احولو لبجلا نم لزنو يسوم يلو مث #* هوقب
 يف موقلا توص عشوي عمسف # امهيلع روفعم هللا باتك وه باتكلاو هللا ةقاخ نم امه ناحوللاو  يراخ

 * ةميزه يلع لدي اتوص الو رفظ يلع لدي اتوص وه سيل لاق مث ركسعلا يف برح توص يسومل لاقف : مهبيلجت
 نم نيحوللا حرطف يموم بضغ دتشاف لوبطلاو لجتلا يار ركسعلا نم برق املف عماس انا ءاضوض توص لب
 هارذو بارتلا لثم قد نا يلا هدربو رانلاب هقرحان هوعنص يذلا لجملا ذخا مث :* لبجلا تحت امهرسكو هيدب

 * ةميظع ةيطخ مهيلع تببلج دا موقلا ءالوه كلب عنص ام نورهل لاق مث #* ليارسا ينب يتسو ءاملا هجو يلع
 ناف انيديا نيب ريسي !دوبعم انل عنصا يف اولاقف ءارشا مبناو موقلاب فراع تسنا يديس بضغ دتشي ال لاق
 دوكفف بسصهد نمل اورظنا مهل تقف * ةزمأ نع ناك ام ملعن ك رصم دلب نم اندعصا يذلا يسوم ءرملا كلذ

 :يوذ نوره تفشك ذا نوفوشكم مهنا موقلا يسوم يار املف * لجعلا اذه جرخخف رانلا يف هتحرطخ هب > يوناو
 ينب عيمج هيلا عمتجاف يلا لبقي هلل ناك نم لاقف ركسعملا بابب يبرم فقو + مبيمواقتم نم نيشلا
 يف باب يلا باب نم اوعجراو اوضعاو هفيس مكنم لجر لك دلقسي ليارسا هلا هللا لاق اذك مبل لاقف + يوال
 مهرمأ امك يوال ونب عنصف # هتبارق وا هبحاص وا هاخا ناك ناو لجملا دبع نم مكتم لجر لك لتقيلو ركسعملا
 لجر لك هلل مكبجاو مويلا اولمكا يسوم مهل لاقو د لجر فلا ةثالث هيبش مويلا كلذ يف موقلا نم عقوف يسوم
 ةيطخ متءاطخا متنا موقلل يسوم لاق دغ نم ناك املو د ةكربلا مويلا مكيلح لبو هيخاو هنباب يتح شطبي
 .اطخا دق بر اي لاقو هللا يلا يسوص حجرف مكتيطخ هرفغتسأا يلعل هلل يباطخ ناكم يأ دعصأ نألاو ةميظع

 كناويد نم ينمتاف الو مهيطخ ترفغ نأ نآلو * بهذ نم ادوبعم مهل اوعنصو ةميظع ةيطخ مرقلا ,الره
 يلا موقلاب رسف ضنا نالاو + ياويد نم هوحسسا يل ءاطخا يذلا يسومل هللا لاتف # ميرتساف هتبتك يذلا
 ةعامج هللا مدصق # مهبنذب مهبلاطا يتبلاطم موي فو كماما ريسي يكالم اذوهو هب كتربخا يذلا عضوملا

 * نوره هعنص يذلا لجعلا اودبع ام لجا نم مونلا نم



 يذلا دلبلا يلا رصم دلب نم مهتدعصا نيذلا موقلاو تمنا انهاه نم دعصاف ضما هل .لاقو ئسوم هللا ملك مث
 :سيرومالاو نييناعتكلا هب درطأ اكالم كيدي نيب ثعباو »* هيطعا مكلسنل الياق بوقعيو قمساو ميهربال تمسفا

 ماوقا مكنال مكنيب اميف يرون دعسا ال يناف السعو انبل ضيفت دلب يلا * نييسوبيلاو نييوحلاو نييزرفلاو نييتعلاو
 هيز .يرمأ لك لعج# ملو اونزح يدرلا ربخلا اذه موقلا عمس املو * قيرطلا يف مكينفا اليل باقرلا باعص

 ةدحأو ةفرط مكنيب اميف يرون دعصا ينا ولخ باقرلا باعص موق مكن ليارسا ينبل لق يسومل هللا لاق # هيلع
 نم ميز عرسن يلع ليارسا ومِن ماد * مكب عنصأ م مكفرعا يتح مكنع مكيز عرن اوميدأ نآلاو مكةينفال

 لك ناكو رضمملا .اهخ هيمسيو هنم اديعب ركسعملا جراخ هبرضيف ءابخلا فخءاي يسوم ناكو * بيروح لبج
 موقي .ابهلا يلا جرخ اذا يسوم ناكر # ركبسعلا جراخ يف يذلا رضعملا ءابخ يلا يجرخي هللا دنع ام بلاط

 ناكو + .ايغلا لخدي نا يلا يسوم ءارو نورظحيو هيابخ هباب يلع مهتم هيرمأ لك بصتنيو موقلا عميمج

 موقلا عيمج يار اذاف » يسوم هللا ملكيو ءابخلا باب يلع فقيو مامغلا دومع لزني .ابخلا لخد اذا يسوم

 ريغب يسوم هللا ملكيو + هيابخ باب يلع ,ءيرما لك دجسف نوعمجا اوماق ءابخلل باب ىلع افقاو مامغلا دومع
 لاق مث # ءابخلا نم لوزي ال اباش نون نب عشوي همداخ ناكو ركسعلا يلا عجريو هبحاص .رملا ملكي امك ةطسأو

 فرعا يتح كتاضرم قرط ينفرعف كدنع اظح تدجو نا نآلاف * يدنع اظح تدجوو كمسا تفرش

 لاق د كارقا نا يلا كععم ريسي يرون هل لاق # اذه كبزح كبعشل رظنإ»و كدنع اظح دجا يكل كب

 هتلام يذلا اذه يسومل هللا لاق * ضرالا هجو يلع نيذلا موقلا لك نم كموقو انا نيبنف انعم كرون ريسمب
 . عيمج رم انا لاق # اضيا كرون ىنرا لاق * كمس! تفرشو يدنع اظح تدجو كنال كل هلعفا اضيا

 رظنت نأ قيطت 1 لاق» # محرأ نم محراو فارا نم فاراو كيدي نيب هللا مساب يداناو كترض يرون
  كبرما !ناف » ناوصلا يلع بصتنا عضوم يدنع اذوهف لاقو #* ايحبف ناسنا هاري ال هنآل يرون لياوا

 يرون رخاوا رظنت يتح احس ليزا مث # ةيداه زوجت يتح يناحب كدللظر ناوصلا ريقن يف كتريص يرون
 * يرت آل هلياواو

 نوثلدلاو عبارلا لصفلا
 نيذللا نيلوالا نئحوللا يلع ناك يذلا مالكلا امهيلع بتكاو نياوالك رهوج يحول تمحنا يسومل هللا لاق مث

 دعصي ال * لبجلا سءار يلع مث يل فقو انيس لبج ىلا ةادغلا يف دعصاو ةادغلل ادعم نكو د اميترسك
 رهوج يحول يسوم تممنف + هيلي اميف يعرت الرقبلاو منغلا نا يتح لبجلا نم يش يف ري او كعم ناسنا
 يف هللا يلجمتف # نيحوللا هعم فخاو هللا هرما امك انيس لبج يلا دعص ةاذغلا دنع جلداو سيلوالاك

 يربي الو يربيو ةيطغلاو مرجهلاب بنذلا رفاغ فواال كضفلا ظفاح #* ناسحخالاو لاضفالا ريثك لاهمالا ليوط

 لاقو + دج ضرآلا يلا رخو يسوم عرساف # نيينذملا عباورلاو ثلاوثلاو نيدبلا عم .ابا بونذب بلاطمو
 انتيطخو انيوند رفغاف باقرلا باغص موسق مهو انئيب اميف كرون ريسي نا بر اي كثلدنع اظح تدجو نا

 نيب ملاعلا عبمج ف هلكم قلخ# مل ام تابوجعا عنصا"كموق عيمج ءاذحو !دهع دهعا انا اه لاق د انفطصاو
 هب كرما انا ام ظفحاف »* فيخ#» كعم هعدصا يذلا نأو هللا عنص مهنيب اميف تنا نيذلا مودلا طم معلا



 دهعت نأ رذحاف : نييسوبيلاو نييوحلاو نييزرفلاو نييتحلاو نييناعنكلاو نييرومالا كيدي نيب دراط انا اه مويلا
 أورسكف مهككدو .مهح -!ذم ضقنت لب + مكنيب اميف اقهو اونوكي ال ئك هيلا .لخاد تننا يذلا دلبلا لها ادهع

 0 * يداعب نأ يلق رالي ردو تسئاقملا فنا هللا نال رحاب ةةريفما فيج 1و 2 هيراوم اربط

 هتانبب كينب جوزتو .* مهجلابد نم لكءاتف ثلوعديو ابل .اومحبذيو مهتاووبعم عابتا ب اوغطيف دلبلا لهأ عم

 هظفحاف ريطفلا محو كلل عبصت ال اكربسم !دويعمو . ايا تاني .نيفطتو نهتادوبحم, غابت ديل“ هتانب يفتت

 .لوأو 0 يل يا ا ياا يسم وو
 , هدفت مل ناو ةاشب هدفان ريمحلا ركبو # منغلاو رقبلا لياوا نم كتيشام عنيمج نم همتركذ امم يل وهف دلوي اس
 تردسأ عيباسلا مولا يو مدخأ مايأ هةتس يو * نيغراف يسدقم اورصضحت الو مهدنا كينب روكب ميمجو هفقاف

 يف عمججلا محو ةطنهلا داصح ريكاوب ..ثلل هعنصت عميب اسالا محو. »* ناصعلاو ثرحلا تمقوي ٍف تسبست يتح

 . ضرقا يناف »* ليارسا هلا هللا ديسلا يدي نيب كلاجر عيمج رص ةنسلا يف تارم ثالث #» هللسلا هتاهن

 ثالث كبر هللا يدي نيب رصمتل تدعص اذا كضوا دخا بصغي الو كمجغت عسواو كيدي نهب نم معالا
 اهب تاف كضرا ريكاوب لياواو * ةادغلا يلا هموح“ تبت او.ريمخ يلع يهصن مبذت ل: # ةنسلا يف تارم
 هلجا نم ينل مالكلا اذه تل بكا يسومل هللا لاق مث * هما نبلب يدجلا .مضنت الل كوز هللا تيب يلا
 مو اساعط لكءاي مل ةنليل نيعبراو اموني نيعيرا هللا دلع مث ماقأب : ليارسأ يضب .حنمو ادببع كعم تدهع

 احولو انيس روط ,نم يسوم لزن املف * تاملكلا رشعلا ديعلا مالك نيحؤللا يلع هل بتكو ءام برشي

 يب رياسو نوره يار * هللا هملك نيحأ صب دق ههجو نا ملعي مل يسومو لبجلا نم هلوزن يف هيدب يف ةداهشلا
 ىارشأ عيمجو .نوره هيلا عجرف مهب يموم يعد مث * هيلأ اومدقتي نا اوفناخت صي دق هبجحو نأ ليارسا

 املف # انيس روط يف هب هللا هملك ام عيمجب مهرماف ليارسا ينب رياس مدقت كلذ دعببو #* مهملكف ةعامجلا

 جرت نأ لإ ربنا عتب اعلا هللا يدي نب لكم اناا ناو * هبجو يلع عقربلا لعج. مهمالك نم غرف
 يلع عتربلا دري مث صب دق هنأ ههجو مهعيمج رظني يتح هاو ص ل

 : * هيطاخ اخي هلوخد تمقو يلا ههجو

 نوثلثلاو سماغلا لصنللا

 جت مايا نس يف #* اهوعنصت نا هللا رما ينلا رومالا هذه مهل لاقو ليارسا ينب ةعامج يسوم عمج مث
 يف رانلا اولعشت 2و د ب لتتل طقم زن لفع نع لك هلل تيوب يف هلطغ ايون ركا وكي يامل ةرئلاو حابس

 اوتيا د هب هللا رما يذلا رمالا اذه اليات ليارسا ينب ةعامجل يسوم لاق مث * تببسلا موي يف مكنكاسم عيمج
 نوجنامسا نمو 2*'سامنلاو ةضفلاو بهذلا نم هلل 3 0 9 تيرا نيم لاقل هنينرإ كدت رع

 .بيلو ةءاضالل نهدو * طنس بشخو شراد دولجو ميدا شابك دولجو #*روزشم رشعو زمرق غبصو ناوجراو
 نوعدصيو نويج# مكيف ميكح لكو #* ةندبلاو ةردصلل انا ةراجحو رولب ةراجحو د غامصالا روختأو مسملا نهدل
 ءاشغلاو هقوهدو قودنصلاو د ددعاوقو هدمعو هضراوعو هجتاغتو هاياظشو هءاطغو هءابخو نكسملا # هب هللا رمأ ام

 + ةءاضالا نهدر اهجرصو اهتيناو ةءامالا ةرانمو © هجرملا رجغلاو اهعيذأ عيمجو اهتوهدو ةدياملاو :: ةلججعلاو
 يذلا ساعنلا درسلاو ةديعصلا مبذمو * نكسملا بباب رتسو غامصالا روخعبو مسملا نهدو هقوهدو روخبلا مب ذمو
 قدارسلاو نكسملا داتواو د هباب رتسو هدعاوقو هدمعو قدارسلا عولقو د هدعقمو ضوعلاو هتينأ عيمجو هقوهدو هل
 جرخ مث * ةمامالل هينب بايثو مامالا نوزهل سدقلا بايثو * سدقلا يف ةمذغلل يثولا بايثو امهبانطاو

 ةعيفرب يتا هسفن تمم نم لكو هيءار هيف يأر امب .يرما لك يناو * يموم يدي نيب نم ليارسأ يب ةعامج
 ءايشاب يتا ايهم ناك نمو ءاسنلا عم لاجرلا كلذب يتا .# سيقلا بايثو هلمع عيمجو رضملا ءابخ ةعنصا هلل



 نم لكو # هلل بهذلا نم ةلرع لزع نم لكو بهذلا ةينا رياسو ةيكرتو متاخو فنشو قينتسدب يتأ' يتح
 نم لكو * هب اوتا شراد دولجو ميدا سويت دولجو يزعرمو رشعو زمرق غبصو ناوجراو نوجنامسا ةدنع دجو
 لكو # هب يتا. لمعلا ةعنص عيمجهل طئنس بسشخ هدنع دجو نم لكو هلل اهب يتا. ساحن وا ةسضف نم ةعيفر عفر

 نم غلب ةءارما لكو # الوزغم تمتا.رشعلاو زمرقلا غبصو ناوجرالاو نوجنامسالاب ثتا اهديب لزغت ناب ةريصب ةءارعا
 نهدلاو بيطلاو # ةندبلاو ةردصلل ماظنلا ةراجحو رولبلا ةراجكت“ اوتا. تارشالاو * هتلزغ يزعرملا لزغ اهرصب
 ةعانصلا عيمجل يشب اوتءاي نا مهسفنا تمس ةءارماو لجر لك كاذك * غومصلا روخبو مسملا نهدو ةءاضال
 هون دق هللا نأ اورظنا ليارسا ينبل يسوم لاق مث هلل ءاغس هب اوتا يسوم دي يلع عنصت ناب هللا رما ينلا

 * عيادصلا عيمج# ةفرعمو مهفو ةمكح هللا دنع نم املع هيف لمكاو :* !ذوهي طبس نم روح نب يروآ نن ليالصب مساب
 عيانص رياس لمعو بشخلا رجنو #* ماظنلل رهوجلا .ةراجح طرخو ساعنلاو ةضفلاو بهذلا ةعانصب نبملاب اقذحو

 يف ةمكحلا امهبولق يف لمكاو * ناد طبسل خاماسيحا نب بايلهاو وه هبلق يف لعج ميلعتلاب ملعلاو * نبملا
 لك اعناص امهف كياحلا ةعنصو رشعلاو زمرقلا غبصو ناوجرالاو نوجنامسالا يف مقارو قذاحو فاتسا ةعنص لك اعنصي نا
 |خ ْ * نهملاب ناقداحخو ةعنص

 ةمعبص عيمج اولمعيو اوفرعي نا امبفو ةمكحلا مبيف هللا لعج نمم .امكعلا ريابو بايلهاو لياصب عنصيلف
 يار نم لك ةمكحلا مهيف هللا لعج نيذلا. ءامكعلا رياسبو امهب يدان مث *  هب هللا رما ام بسح سدقلا لامعا

 ةعنصل ليارسا ونب اهب ءاج يتلا ةعيفرلا عيمج يسوم مادق نم اوضبقف اهيف لمعيل ةعئصلا يلا مدقتلا يف هيأو
 .امكعحلا عبمج ىتا يتح # ةادغلا يف هب نوخسي امب هوتاي نأ يف :موقلا ناعو # اهنم لمعيل سدقلا لمع

 نا نم نورثكم موقلا يسومل اولاقف  اهنوعنصي يتلا هتعنص نف نم مهتم ءيرما لك سدقلا ةعنص نيعناصلا
 لك الرق ركسعملا يف توصب يدونف يسوم رعاف #* لمعت ناب هللا زما يتلا ةعنصلا لمع ةيافك نم لصفاب اوتاي

 ةيافك هب اوتا اميف ناك» * يشب يجملا نم موقلا عجتماف سدقلا ةعيفر نع اذه دعب يشب اوتاي ال ةءارماو لجر
 رشع نم ققش رشع نكسملا سفن عيانصلا نم ميكح لك عنصف.' * لضفو هنم تلمع يتلا ةعنصلا عيمجل

 ضرع يف اعارذ نيرشعو نامث ةقش لك لوط # اهوعنص ىداح ةعنص اروص زمرق غبصو ناوجراو نوجنامساو روزشم
 لعجو ابطيخ ققش سمخو يرخالا يلا ةدحاولا ققش سمخ طيخو د ققشلا لكل ةدحاو ةحاسم عرذا عبرا
 ةطيخملا فرط نم ةدحاولا ةقشلا ةيشاخ ىلع نوجنامسا يرع .لمعو . + يرخالا ةيشاح يلا اهنم ةدحاولا
 ةدحاولا ةقشلا ةيشاح يف ةورع نيسمخ عنص # ةيناثلا ةطيغملا نم هقرطملا-ةقشلا ةيشاح عنص كلذكو

 قاقشلا قفلو بهذ ةيظش نيسمخ لمعو + تالباشم ةيناثلا ةطيخملا يف يتلا ةقشلا فرط يف :ةؤرع نيسمخو
 .يدحا ىنكسملا ىلع دميل يزعرع ققش لمعو #* ادحاو انكسم كلدراصف ايانشلاب :يرخآلا ىلا ابنم ةدحاو لك

 طيخو # اهلك ابل ةدحاو ةحاسم لعجو مرذ+ ةعبرا ضرع ىف اعارذ نوئلث ةدحاولا ةقشلا لوط # ةقش ةرشع
 ةررع نيسمخو ةقفلملا يف ةينافرطلا ةقشلا هيشاخ ئلع ةءرع نيسمخ عنصو # ةدرفم اتسو ةدرفم اهنم اسمخ
 نوكيف برضملا فيل.اتل ةيظش نيسمخ ساعت نم اياظش لمعو -* يرخالا ةطيغملا :يف يتلا ةتشلا ةيشاح يلع
 نم نكسملا جاح لمعو # هقوف شراد دولج نم ءاشغو ميدك شابك ولج برضملل ءاشغ لمعو د ادحاو

 ةيتمم لكل نيريص يلك لمعو د فصنو عارد ضرع يف عرذا ةرشع ةمهتحم لك لوط » ةمياق طنس بشخ
 ةتخت لكل اهنحت ةضق ةدعاق نيعبرا لعجو د بونجلا ببم ةبج يف اهنم نيرشع لعجو #* ابلك تانسلم
 نم اهدعاوقو .* ةجتحت نيرشع لامشلا ةيج نم يناثلا نكسملا بناجل لعجو # اهيريص يلكل ناتدعاق اهنم

 رخوملا يف نكسملا ينكر يف نيفدو * جات تس لمع ابرغ نكسملا رخومبو # ناتدعاق ةمتح لكل ةضف



 نيتيوازلل عنص كلذك ةدحاو ةقلح' قوف نم ةلدثعم اعيمح تمناكو لفسأ نم ةلدّتعم كمناكو » ابرغ
 ضراوع لمعو * ناتدعاق ةجتخت لكل ةدعاق ةرشع تس ةضف نم اهدعاوقو متاخت ينامث تراصف # امهيتلك
 سمخو #0 يناثلا نكسملا بناج متاغتل اسمخو دحاولا نكسملا بناج جتاختل ضراوع سمخ طنسلا بشخ نم
 يلا فرطلا نم متاهتلا طسو يف ةضراع يطسولا ةضراعلا لمعو # ابرغ رخوملا يف يذلا نكسملا جاتا ضراوع
 » بهذلاب ضراوعلا يشغو ضراوعلا عضاوم بهذلا نم ابقلح لمعو بمهذلاب متاغتلا يشغو : * فرطلا
 ةدمعا ةعبرا اهل لمعو * اروص اهعنص قذاح ةعنص روزشم رشعو زمرق غنبصو ناوجراو نوجلامسا نم ةاجبعلا لمعو
 بابل ارتس لمعو ةضف دعاوق عبرا نهل عاصو هبهد نم نبنيفارز لمعو + بهذلاب نهاشغو طئسلا بسشخ نم

 ابتيفارز لعجو ةسمخ هتدمعا ٍلعجو * .ماقر لنمعو روزشم رشعو زضرق غبصو ناوجراو نوجلامسأ نم . .ابدخلا
 ] ظ * ساه نم اهدعاوق سمخو بهذلا نم ابيلطو اهسوور ةيشغتو

 نوثلثلاو عباسلا لصفلا
 * هكمص افصنو اعارذو هضرع افصنو اعارذدو هلوط افصنو نيعارذ لعجو طنسلا بشخ نم قودنصلا ليالصب 57

 .يلع بهذ نم تاقلح عبرا هل عاص' # ارياد بهد بيز هل لمعو جراخو لخآد نم صلاخ بمهذب هاشغو

 بشخ قوهد لمعو * يرخآلا هتهج نم ن تقلح يتلكو ةدح أولا هتببج نم نيتفلح يتلك لعجو هتاكرا ةةعبرأ
 ءاشغلا لعجو # اهب توباتلا لمعل قودنصلا ا يلع ىقلحلا يف قوهدلا لخداو * بهذلاب اهاشفو طيس

 يف امهلمع نيتتمصم بهذ نم نيتروص لمعو .فصنو عارذ هضرعو فصنو ناعارد هلوط صلاخ بهذ نم
 نيتروصلا لمع .اشغلا نم ةيج- نم بفرطلا يف يرخآلا ةروصلاو هج نم فرطلا يف ةدحاولا ةروصلا * ءاشغلا يفرط
 ةدحاو لك هجروا ,ادقلا يلع ايدج نيتللظما قرت نم امهتحتجا نيتطساب ناتروصلا تراصف » هيفرط يلك يف
 اعارذ هضرعو نيعارذ هلوط لعجو طنسلا بشخ نم ناوخلا لمعو # أمهبجوا تمناك ءاشغلا يلاو يرخالا نلا
 امب ةضيق رادقم احيا لمعو # ارياد بهذ يز هل لمعو صلاخغلا بهذلاب هاشغو الع اعارذ هكمصو
 عبرال يتلا تاهجلا عبرا يلع اهلعحو بهذ تاقلح عبرا هل غاصو # ارياد هتفاحل بهذ ميز لمعو رودي
 اهاشغو طنسلا بشخ نم قوهدلا .لمعو #* :ناوغلا لمعمل قوهدلل عضاوم قلعلا تنناك ةفاحلا مامأ + هلجرا
 نم اهب مني يتلا هقعالمو هنهاذمو ةحوردو هعاصق ناوغلا يلع يتلا ةينالا لمعو ناوغلا اهب لمحيأ بهذلاب

 اهنم اهئسوسو ًاهحافتو اهتاماجو اهبصقو اهلجراو اهلمع ةتنمصم صلاخ هبسهذ نم ةرانملا لمعو * صلاخ بهذ
 ثالثو هرخآلا اهبناج نم كنالثو دحاولا اهيناج نم اهنم ثالث اهيبناج نم تاجراخ تابصق تسسو #* تنناك
 فو #* ةرانملا نم تاجرامملا تتابصقلا تسلا يف لمع كلذك ةنسوسو ةحافتو ةبصت لك يف تازولم تاماج

 تاجراغلا تابصقلا تسلل اهنم نيتبصق لك تحت ةحافتو # اهنساوسو اهحافتو تازولم تاماج عبرا ةرانملا
 اهتابلوو ةعبس اهبجرس عنص #* صلاخ بهذ نم ةدحاو ةتمصم ابلك نك اهنم اهبصقو اهحافت #* اهنم
 بشخ نم روجبلا ميذم لمعو # اهتينا لكو اهلمع صلاخ بسهذ ةردب نه * صلاخ بهذ نم اهرماجس
 هناطيحو هعطس اصلاخ ابهذ هاشغو د هفرش هنم نيعارذ هكمسو اعبرم اعارذ هضرعو اعارذ هلوط لعجو طنسلا
 يلع هيلابج نم هجيز تم هل لمع بهذ يتقلح يتلك» # ارياد بهذ ,ييز هل لمعو هفرشو رودي امب
 مسملا نهد لمعو * بهذلاب اهاشغو طنسلا بشخ نم قوهدلا لمعو # اهب لمحيل قوهدلل اناكم هيبناج

 * راطع ةعنص اصلاخ خامصالا روخإو اسدق



 نوثلدلاو نمانلا لصفلا
 عرذأ ثالث اعبرم هضرع عرذا سمخو هلوط عرذا سمخ لعجو طنسلا بشخ نم ةديعصلا مبذم لمعو

 نابصلا ميذملا ةينأ لك لمعو » ساحب هاشغو هفرش تناك هنم هاياوز. عبرا يلع هفرش لمعو #» هكمص

 ساهن ةكبش ةعنص ىلع ادرس هل لمعو »* سان نم اهلمع هتينا لك رماجملاو لشانملاو بيناركلاو فراغملاو
 » قوهدلل اناكم ساعنلا 98 فارطالا ةعبرا يف تاقلح عبرا غاصو + هفصن يلا غلبت لفسا نم هتحرس تمت
 اهب ادع عيذملا يبناج يلع قلها يف قوهدلا لخداو * سامتلاب اهاشغو طنسلا بشخ نم قوهدلا لمعو
 * برصملا ءابخ باب يلا تاشيهتملا ارم نم ساحن نم هدعقمو ضوعلا عنصو #* ةفوجب“ حاولا نم هلمعو

 اهدعاوقو نورشع اهتدمعاو »* عارذ ةيام اهلوط .روزشم رشع نم بونجلا بهم ةهج نم اعولق قدارسلا لمعو
 نورشع اهتدمعاو عارد ةيام هلوط ام لامشلا هبج نمو # ةضف اهوالطو ةدمعالا نيفارزو ساع نم نورشع
 اعارد نوسمخ اهلوط عولق برغلا ةهج نمو »* هضف نم اهوالطو ةدمعالا نيفارزو ساح نم نورشع اهدعاوقو
 اهنم ١ * اعرذ نوسمخ قرشملا ةبج نمو * ةضفلا نم اهوالطو ةدمعالا نيفارزو ةرشع اهدعاوتو ةرشع اهتدمعاو
 عولق قدارسلا باب نم انهو انه نم يناثلا مكللو »* ثلث اهدعاوقو ةئلث اهتدمعا مكلل اعارذ رشع ةسمخ عولق

 عيمجو *روزشم رشع نم اريدتسم قدارسلا عولق عيمجو د ثلث اهدعاوقو هثلث اهتدمعا اعارذ رشع ةسمخ
 < ةضفلاب ةيلطم اهعيمج نأ امك ضف نم اضيا اهسوور اشغو ةضف نم اهوللطو دمعلا نيفارزو ساحن نم اهدمع دعاوق

 ةعفرو روزشم رشعو زمرق غبصو ناوجراو نوجنامسا نم اعارذ نورشع هلوط مقار ةعفص عونصم قدارسلا باب رتسو

 ضف نم اهنيفارزو ساحن نم اهدعاوقو ةعبرأ كلذ ةدمعاو د قدارسلا عولق ءازءاب عرذا سمخ هضرع وه يذلا
 لخد ام ندع اذهو * سام نم رودي امب قدارسلاو نكسملا اتوا عيمجو د# ةضفلا نم اهوللطو اهسوور ءاشغو
 يذلاو » مامالا نوره نبراعاثيا دي يلع ةيناويللا يلا هلمحو يسوم رماب دع: يذلا ةداهشلا نكسم نكسملا يف
 ماماسيحا نب بايلها ةعمو * هب يسوم هللا رمأ ام بسح يلع اذوهي طبس نم روح نب يروا نب ليالصب هعنص

 يف لمع يذلا بهذلا اماف #* رشعلاو زمرقلا غبصو ناوجرالاو ”نوجنامسالب مقارو قداحو داتسا ناد طبس نم
 الاقثم نيشلثو ةيام عبسو ةردب نيرشعو اعست وهو ةعيفرلا بهذ وهو هتلمج تناكف سدقلا عيانص عيمجل ةعانصلا

 ةسمخو ةيامعبسو انلاو ةردب ةيام ةعامجلا يدودعم نم اهنم لصح ام ناكف ةضفلا امو * سدقلا لاقثمب
 هيلع زاج نم لك نم سدقلا لاقنمب لاقثم ففصن اهنزو ةمهمج لكل ةقش نم * سدقلا لاقثمب ًالاقنم نيعبسو

 قرولا ةردب ةيام نم ناكف * نيسمخو ةيام سمخو فلا ةئلثو فلا ةيامتسل ادعاصف ةنس نيرشع نبا نم ددعلا
 + دل نس دلع الا لكل لم درا يصب ذاق: هيات نام قمل دو. كمل عار. .ىوحللا  دعارتا ا مسق» نا
 ساه اماو # اهءالطو اهنوور ءاشغو دمعلل نيفارز اهنم عنص الاقثم نوعبسلاو ةسمغلاو ةياملا غميسم دئتلالاو
 سامنلا مبذمو رصحلا ءابخ باب دعاوق هنم عنصف د لاقثم ةيام عبراو نيفلاو اراطنق نيعبس غلبف لزعلا
 تاتواو نكسملا داتوا عيمجو هباب دعاوقو رودي امب قدارسلا دعاوقو هتينا عيمجو هل يذلا ساحل نرسو

 * أرياد قدارسلا

 نوثلئلاو عيساتلا لصفلا .
 يتلا سدقلا بايث اوعنص ام دعب سدنلا يف ةمدعلل يثو باي اوعنص زمرقلا غمبصو ناوجرالاو نوجنامسالا نمو

 م روزشم ربسعو زمرف عبصو ناوجرأو نوعنامساو بهذ نم ةردصلا لمعو ني هب يسوع هللا رمأ . امك نوره

 ةعنص رشعلاو زمرقلا غبصو ناوجرألاو نوجامسالا. عم اهولزغو اكولس اهرصق مث بهذلا محنافص اوقرأ مينا كلذو
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 امهب طيحتا رولبلا يرجح اولمعو * يسوم هب هللا رعا اع بسح. روزشع رشعو زءعرق غبصو نآوجراو نوجلامساو
 ينب ركذ يرجح ةردصلا يبيج يف اهوريصو #* ليارسا ينب ءامسا متاخلا شقنك امبيلع اشوقنم بهذلا نويع
 ناوجراو نوجلامساو بهذ نم ةردصلا ةعنصك قداح ةعنص ةثدبلا عنصو د يسوم هب هللا رما ام بسح ليارسأ
 ةراجح رطسا ةعبرا اهيف اومظنو * ربش اهضرعو ربش ابلوط ةيوطم ةعبرم اهوعلص روز رشعو زمرق غبصو
 عرج ثلاثلا رطسلاو # نامرببو اهو يلح يناثلا رطسلاو *رفصاو دجربزو رمحا توقاي اهنم .لوالا رطسلا
 .ءامسا. ةراجلا يلعو . * اهمظن يف بهذ نويع اهب طيخو فشيو رولبو قرزا عبارلا رطسلاو + جزوريفو ..ميسو
 ةندبلا يف اوعنصو #* اطبس رشع ينثالا ءامسا :شقن متابغلا شقنك مهبامسا ءازاب رشع ينثا اهنال .ليارسا ينب

 اولعجو بهذلا نم نيتقلحو بهذلا نم انويع اوعنصو #* صلابغلا بهذلا نم رفض ةعنص نيتلدتعم نيتلسلس
 نيتريفصلا يفرط اوقلعو . * ةندبلا يفرط يف نيتقلحلا يف .بهذلا يتريفض اوقلعو # ةندبلا يفرط يف نيتقلعلا
 يف امهوريصف بهذ نم نيتقلح اضيا اوعنصو #* اهمدقم يف .ةردصلا يبيج يلع اهولعج يتلا نويعلا يف نيرخالا
 ءازءاب امهرلعجو بهذ نم نيتقلح اضيا اوعلص #2 لخاد نم ةردصلا بناج يلا ىتلا ةيشاحلا يف ةندبلا يفرط

 ةردصلا قلح يلا اهتلح نم ةندبلا اوكبحو #+ ابجشفش قوف اهفيلات ماما اههدقم نم لفصا نم ةردصلا يبيج
 كياح ةعنص ةردصلا رطمم عنصو * يسوم هللا رما امك اهنع لوزي الو اهجشفش قوف نوكيل نوجنامسا كلسب
 نم نيمامر هليذ يف اوعنصو + قزجيت# اليل هيفب طيحت ةيشاحو عردلا مفك هطسو يف هسارو #* نوجلامسا نم هتلمج
 نيمامرلا نيب اميف لجللجلا اولعجو صلاخ بهذ :نم لجالج اوعنصو »* روزشم زمرق غبصو ناوجراو نوجنامسا
 ' اولمعو #* يسوم هللا رما امك هب مدختل اريدتسم هليذ يف ةنامرو لجلج ةنامرو لجلج # اريدتسم رطمملا ليذ يف

 زشع نم رانزلا» * رشع نم ةرخافلا سنالقلاو رشع نم ةمامعلاو د هينبو نوربل كياح ةعنص رشع.نم بابها
 بهذ نم سدقلا جات ةباصع اوعنصو * يسوم هللا رما امك ماقر ةعنص زمرق غبصو ناوجراو نوجنامساو روزشع
 قوف نم ةمامعلا يلع لعجتل نوجنامسا كلس هيلع اواعجو # هلل سدق متاغلا شقنك ةباتك هيلع اوبتكو صلاخ
 هب هللا رما ام عيمج ليارسا ونب عنص املو رضعصلا ءابخ نكسملا لمع عيمج لمكف »* ىسوم هللا رما امك
 نم .اطغلاو . * هدعاوقو. هدمعو هضراوعو هجتاختو هظظش هتننا عيمجو .ابخلاو يسوم ىلا نكسملاب اوتا د ىسوم
 ناوغملاو . * هياشغو هقوهدو ةداهشلا .قودنص» *روتسملا .فجسلاو شرادلا نم ءاطغلاو ميدالا سوينلا دولج
 ميذمو #* ةءاضالا نهدو اهتينا عيمجو دوصنلا سرس اهجرسو ةصلاخلا ةرانملاو * هجوملا زبخلاو هتينأ عيمجو

 عيمجو هقوهدو هل يذلا سافلا درسو ساحنلا ميذمو #* ءابخلا بباب رتسو غومضلا روخإو .مسملا نهدو بهذلا
 ءابخل نكسملا لمع ةينا رياسو ةداتواو هبانطاو باب رتسو هدعاوقو هدمعو قدارسلا عولقو د هدعقمو ضودلاو هتينا
 رماام عيممهت # ةماسالل هينب بايثو مامالا نورل سدقلا بايثو سدقلا يف ةمدخلل يثولا بايثو #رضعملا
 . رمأ امك اهوعنص دق مهدجوو ةعانصلا عيمج يسوم يلر املف * لمعلا .عيمج ليارسا ونب . اوعنص يسوم. هب هللا
 0 ااا ظ »+ يسوم. مهييلع كراب هللا

 نوعبرالا لصفلا 03

 قودنص هيف ريصو  رضعملا ءابخ باب نكسملا لوالا رهشلا نم موي لوا يف بصنا # الياق يسوم.هللا ملك مث
 لعجا مث # اهجرس جرساو ةرانملا لخدا مث اهيفص فس ةدياملا لخدا مث * فجسلاب هيلع رتساو ةداهشلا

 ءابخ يدي نيب نيبارقلا مبذم لكعجا مث نكسملا باب رتس قلعو  ةداهشلا قودنص يدي نيب روغبلل بهذلا مبذم
 قدارسلا برضا مث # ءام هيف لعجاو :ميذملاو رضعملا ءابخ نكسم باب يدي نيب ضوحلا لعجا مث * زضعملا
 +« اسدق ريصيف هتينا عيمجو هسدقو هيف اع عيمجو نكبسملا مسعاو مسملا نهد نم ذخ مث # .هباب رتس قلعو اريدتسم
 هدعقمو ضرولا اضيا مسماو.. » سادقالا صاوخ نم ريصيف هسدقو هتينا عيمجو ةديعصلا مبذم اضيا مسمار



 ةويسمأو سدنلا بايث نوره سملاو + ءاملأب مهلسغأف رضهملا ءايخ باب 2 ةينشبو نوره مدقو » امهسدقو

 ةمامأ مهل مهحح# نوكيو يل أوم ويل مهابا ىروسم امك مهحسمأو 37 تاينوت مهسبلاو ةيمنب مدقو + يل م ويل هسذكو

 ماقاو هضراوع ابيف لعجو هجناخت هيلع بكرو هدعاوق عضو هبصن ام لواف »* نكسملا بصن هنم لوآلا مويلا
 قودنصلا يف اهعضوف ةداهشلا ذخا مت د هللا ةرما امك قوف نم هيلع ءاطغلا ريصو هيلع ءابخلا طسب مث + هدمع
 * هللا هرما امك اهب ةرتسف رتسلا ةلجح قلعو نكسملا ىلا هلخدا مث ه# ءاشغلا هيلع لعجو قرهتلا هيلع قلعو
 نيب زبخ فص ابهيلع فصو * فجسلا يراخ نم يلامشملا نكسملا بناج يف رضعملا ءابخ يف ةدياملا لعج مث
 :: يبونجلا نكسملا بناج يف ةدياملا . ادد رسمت ١ هي ارم * هللا هرمأ امك هللا ةنيكس يدي
 »: ىويسلا يدي نيب رضعملا ءابخ يف بهذلا مبذم ريص مث « هللا هرما امك هللا ةنيكس يدي نيب .يرسلا يرسأو

 يلع نيبارقلا ميبذم ريص * نكسملا يلع بابلا رتس قلع مث ه# هللا هرما امك عامصلا روخب نم هيلع رخو

 0 ءابخت نيبب ضوعلا رص مث # هللا هرما امك ةيدهو ةديعص هيلع برقو رصحملا ءابخ نكسم باب '

 * رضعملا ءابخ يلا مهلوخد يف مهلجراو مهيديا هونبو نور»و يسوم هنم لسغيف * لسغلل ءام هيف لعجو
 0 هيآب رتس يلعو مبذملاو نكسملا لوح قدارسلا برض مث # هللا هرما امك ابنواسغي مبذملا يلا مهمدقت

 يلا لخدي نأ يسوم قطي ملو + نكسملا ءالم هللا رونو رضحلا ءابخ مامغلا يلف مث * ةعانصلا عيمج يسوم
 0 لحري كسلا نع عفترا انا 0 ناكف د نكسملا . يلام ارم ا ءابخ

 اسوم ليارسا ينب حيمج ةرضحب اليل رانلا ةيخاتسناك أراهن نكسملا

 وهو ٌةسدقيلا ةاروتلا نم كلاثغلا رغسلا
 رابحألا سقس

 لوالا لصفلا

 هلل انابرق برق مكنم ناسنا يا الياق ليارسا ينب بطاخ # اليات رضعملا .ابخ نم هبطاخم يسوم هللا اعدو
 بنإب ىلا هرتيو هك ارك يعمل قبلا نم دي ابر ناك نا موو نك هبرقيلف مياهبلا نم

 نيب ترلأ ميذيو »# هل رفغيو هنع يضريف ةديعصلا سءار يلع هدي دنسيو هل ءابخ
 * اريدتسم رضحملا ءابخ باب دنع يذلا مبذملا دنع مامالا هشريو مدلا ةميالا نوره ونب مدقيلو هللا ةذيكس يدب

 اودضنيو يلا و لا يلع اران مامالا نوره وثب لعشيو # ءافعا اهضعيو ةديعصاا لسلو
 هعراكاو هفوجو #2 مبذملا يلع يتلا رانلا يلع يذلا 00 يلع ةبصقلاو سءارلاو ءاضعالا مامالا تزيد ونب



 نم وه هنابرق ناك ناو * هللا دنع وه يضرم لوبقم نابرق !ديعص ,عبذملا يلع لكلا مامالا رتقيو ءاملاب اهلسغيلف
 | هللا ةنينكم ىدي نيب ايامك ميذملا بناج يلا ها ذيوب + اهيحح“ اركذ هبرقيلف !ديعص زعملا وا ناضلا منغلا
 بطعلا يلع مامالا هتبصقو هسءار عمم اهدضنيو ءاضعا هضعيو # ارياد مبذهلا يلع همد ةميالا نوره ونب شريو
 ةديعص مبذملا يلع هرتقيو لكلا مامألا مدقيو ه ءاملاب اهلسغي عراكألاو نطبلاو * مبذملا يلع يتلا رانلاب يلع يذلا

 جارف نم وأ نينافشلا نم كلد هبرقيلف هلل ةديعص ريطلا نم هنابرق ناك ناو * هللا دنع يمرم لوبقم نابرق

 * مبذملا طياح يلع همد ينصيو معبذملا :يلع نرتقي مث هسءار لصفيو ميذملا يلا مامالا همدقيو + مامحأ
 امهزرفي الو هيحانج نم هلصفيو # دامرلا عضوم ايقرش مبذملا بناج يف امهحرطيو هتصناق عم هتلصوح عرئنيو

 « هللا دنع يضرم لوبقم نابرق ةديعم رددراتلا يلع يذلا بلا يلع ميذملا يلع مامللا تقي مث

 يناثلا لصفلا

 يلا اهب تدايلو +: انا هيله لديشلو انهو: هيلع يسال ايم هن انك ناكر هللا نوف: قار يفرق" ناحل يأو

 كلذ اهحوف رتثقيو اهنايل عيمج نمو اهنهد نمو اهديمس نم هتضبق ءالم اهنم صبقيو ةميالا نوره ينب ضعب
 نم سادقالا صاوخ نم هينبو نورهل اهنم لضافلاو #* هللا دنع يضرم لوبقم وهف الوبقم انابزق مبذملا يلع
 درر قاقرو نهدب ةتوتلم ريطف ديمس قدارج نكيلف روئثلا زبخ نم هيده تمبرق ناو # هللا نابرت
 اهيلع بصو ةدرت اهدرتاو #* نهدب ةتوتلم ديمس نم اريطف نكيلف قباطلا يلع ةيده كنابرق ناك نأو * نهدب
 يتلا ةيدهلاب تاو #* نهدب اديمس لمعتلف ريجنطلا ةعنص نم ةيده كنابرق ناك ناو # ةيده نوكي كلذب انهد
 انابرق مجذملا يلع هرققيو اهحوف اهنم عفريف.. د: مبذملا يلا اهمدقي مامألا يلا اههدقتو هلل هذه يدحا نم تللع

 يتلا ايادهلا عيمجا * هللا نابرق نم سادقالا صاوخ نم هينبو نورهل اهنم لضافلاو د هللا كنع ايضرم ةوبقم

 الوا. انابرق نكل ده هلل اقرح# انابرق امهنم نوبرقت ل لسع لكو ريمخ لك نال ريمخلا نم لمعت»>ال هلل ابنوبرقت
 هناف ململا لطعت الو ململاب اههلعاف تاياده نيبارق عيمج» * يضرم لوبقل ادعصي ال مبذملا يلاو هلل امهنوبرقت
 اشيرجرانلاب اولقم اكيرفف هلل ريكاوب يده تمبرق ناو * احلم برقف كنيبارق ريام عمو كتيده نم كبر دبع
 اهشيرج نم اهراكذا مامالا رتقيو يدها نه تادب انا اياعربمو انهر اهيلع لعجأو د اهبرق فدهلا نم

 + دلل انايرت اهلل عيمج دش اتحد

 كلاثلا لصفلا ظ
 ىلع هيدي دنسيو *: هللا ةنيكس يدي نيب احيمحس هبرقيلف يثناوا اركذ رقبلا نم ةمالس مبذ هنابرق ناك نأو

 نم برقيو #* اريدتسم مبذملا يلع مدلا ةميالا نوره ونب شريو رصحملا ءابخ باب دنع هحبذيو هنابرق سار
 امهيلع يذلا محثلاو نيتيلكلا»و * فوجلا يلع يذلا محلا ريا فوجلل يطغمل! ثبرثلا هلل انابرق ةمالسلا مبذ
 يتلا ةديعصلا يلع مبذملا يلع نوره ينب كلذ أورتقيو د اهعزني يلكلا عم دبكلا ةدايزو ءاشحالا 0

 ىيحصت يئنا وأ اركذ هلل ةمالس حيذ منغلا نم هنابرق ناك ناو ٠ * هلل ايضرم الوبقم رانلا يلع يتلا بطهلا ي
 ءابخ باب دنع هحاذيو هسءار ىلع هدي دنسيو « هللا يدي نيب همدقيلق ناصلا نم هنابرق برق ناف 0

 يي مولا سامو * أريدتسم جبذملا يلع همد نوره ومب شريو رضعملا

 يلعو امهيلع يذلا مهشلاو نيتيلكلاو # هيلع يذلا محشلا رياسو فوجلا يطغملا محشلاو صعصعلا ماما يلا اهعلقي
 بضطحلا ىلع يتلا ةديعصلا عم مجبذملا يلع مامالا كلذ رتقيف # اهعزني نيتيلكلا عم دبكلا ةدايزو ءاشحللا
 ناك ناو هبرقي احيص“ يثنأ وا اركذ هلل ةمالس مذ منغلا نم هنابرق ناك ناو د هلل 0 انابرق رانلا يلع ىتلا

 شريو رضحلا ءابخ يدي نيب هحاذيو هسءار ىلع هدي دنسيو «هلا يد يدي ياورجترجالا نم هنابرق



 دم

 يلع يذلا محلا عيمجو فوجلا يطغم برثلا هلل انابرق هنم برقيو # اريدتدسم حبذملا يلع همد نوره ونب
 مامالا اهرتقيو # ابعزني نيتيلكلا عم دبكلا ةدايزو ءاشحالا يلعو امبيلع يذلا محشلاو نيتيلكلاو * فوجلا

 لك مكنكاسم عيمج يف مكلايجا رم يلع رهدما مسر د هلل تاذك مج“ لك اوبقم ايضرم اقرت انابرق .مبذملا يلع
 / "5000 ظ 200 + امهولكءأت ال مد لكو محش
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 00 عبارلا لصفلا ظ
 لمعف هلعف نع هللا يهن ام نم يشن يف اوهس ءاطخا ناسنا يا الياق ليارسا ينب رم + اميلكت يموم هللا ملك مث

 اتر اهءاطخا يتلا هتيطخ لجا نم برقيلف سانلا ءاطخ ليبس. يلع :ىسمملا مايمإلا .ءاطخا ناو * هنم ةدحاو
 هس.ءأر ىلع هدي دنسيو هللا نيكس يدي نيب رصحفلا ءابخ باب يلا روثلاب .تءايو هلل ةاكذ ايم" رقبلا نم
 مضنيو هيف هعبصأ سمغيو * رضعملا ءابخ يلا هلخديق همد نم ايش. موسبمملا مامالا ذخايو * كلنه هحباذيو

 باب يلع يذلا ةديعصلل يذلا مبذملا ساسا دنع هبصي مدلا يقابو رضمملا ليخ يف هللا ةنيكس يدي نيب يذلا
 * فوجلا ىلع يذلا مهشلا ريابو فومهلل يطغملا برثلا وهو هنم هعزني ةاكذلا تير محشش عيمجو *رضمصلا .ابخ

 ةمالسلا روث مبذ نم عفري امك #* اهعزني نيتيلكلا عم دبكلا ةدايزو ءاشحالا يلمو امهيلع يذلا محشلاو ناتيلكلاو
 هعيمج يرخ # هثرفو هنطبو هعراكاو هصءار عم همدل عيمجو روثلا دلجو #* ةديعصلا مبذم يلع مامالا اهرتقيو

 ناو #* قرم دامرلا حرطم يلم راثلاب بطح عم ةقرحتو دامرلا جرطم يلا رهاط عيضوم يلا ركسعملا جراخ يلا
 لمعت ال يتلا هللا مراحم نم ةدحاو اولمعيف قوجلا نويع نم هرما يفخو ليارسا ينب عيمج نم عمج ءاطخا
 + رضعملا ءابخ يدي نيب هب نوتءاي ةاكذلل رقبلا نم اتر قوجلا برقيلف اهوطخا يتلا ةيطخلا تفرع مث ه.اومثءايو

 لخديو # هللا نيكس يدي نيب رولا ميذيو هللا سدق يدي نيب ترلا .سءار يلع مهيديا عمجلا خويش دنسيو
 ةنيكس يدي نيب تاعفد عبس هنم مضنيو هيف هعبصا سمغيو #*رضحجلا ءابخ يلا ايش همد نم ميسمملا مامالا

 ' هيقابو رصعصلا ءابح يف يذلا هللا ةنيكس يدي نيب يذلا مبذملا ناكرا يلع هنم بصيو * فجسلا ةلابق هللا .
 * مبذملا يلع هرتقيو هنم هعفري همح عييمجو * رضعملا ءابخ باب دنع يذلا ةديعصلا .مبذم ساسا دنع هبصي

 يلا روثلا عيمج جرخبو د مهل رفغيف مامالا مهنع رفغتسيو هب لمعي كلذكو مامالا ةاكد روثب لمع امك هب لمعيو
 ينلا هللا مراهم نم ةدحاو لمعف فيرش ءاطخا ناو قوجلا ةاكذ وه لوالا روثلا قرحا امك هقرحبف ركسعلا جراخ

 هدي دنسيو »+ اهي“ اركذ زعاملا نم ادوتع هنابرقب تءايلف اهءاطخا يتلأ هتيطخ ملع مث * مئاف اوهس لمعت
 همد نم مامالا ذخايو د ةاكذ نوكي ام الذب هللا ةنيكس يدي نيب ةديعصلا هذ عضوم يف هحاذيو هسءار يلع
 يلع هرتقي همحم عييمجو #* ةديعصلا ميذم ساسا دنع هبصي ةريانو ةديعصلا مبذم ناكرا يلع هلعجبو هعبساب ايش
 . لمعو اوهس دلبلا ماوع نم ناسنا ءاطخا ناو #* هل رفغيف هتيطخ مامالا هنع رفغتسيو ةمالسلا .مبذ محك مبذملا
 نم يثنا هنابرقب تءايلف هءاطخا يذلا هتيطخ .فرع مث د مثاف لمعت نازوجخل ال يتلا هللا مراحت نم ةدحاو
 ذخايو #* ةديعصلا عمنوم يل ابحبِذيو اهسءار ىلع هدي دنسيو # هءاطخا يذلا هيطخ لجا نم هع رعاملا
 عيمجو . * مبذملا ساسا ندع هبصي اهمد ريايو ةديعصلا مبذ+ ناكرا يلع كعجتو ايش هعبصاب اهءد نم ماعألا
 ماما هل رفغتسيو هللا نهبارق يلع مبذملا يلع ملمإلا هرتقيو ةمالسلا .عيبذ نم زعاملا محش عزني امك هعزني اهمحش
 اهم ذيو اهسءار يلع هدي دنسيو + ةحخ" ثنا اهب بتايلف ةاكؤلل ناصلا نم هنابرقب ءاج وه ناو د هل رفغيف
 اهمد رياسو ةديعصلا مبذم. ناكرأ يم هلعم#و .ايبثي هعيصاب اهمد نم مامالا ٍفخايو د: ةديعصلا عضوم يف ةاكذلل

 يلع مبذملا يلع مامالا ةرتقيو ةمالسلا ميد نم ناصلا ممن عزني امك هعزني' اهمعش عنيمجو < * ةساسأ دنع هبصي
 :٠ 2 ه© هل رفغيف اهءاطخا يتلا هتيطخ مامالا هنع رفغتسيو هللا نابرق

 وف



 > .سماهغلا لصفلا
 لمح دقق يرن م نأ هملعوأ لجأ نم تلا يروا دهاشوفب رعت ثوم عم ب١ ا اا

 بيلالا نم ىثن ليني را هع هميهب ةنيعب وا :سعل لتعو را ارومألا نم يشب اند ناسنأوأ # ةرزو

 سجني نا اهليبس يتلا تاساجنلا نم رشبلا نم ناسنا ةسامحل اند وا * مثاو سجن وهف كلذ هنع يفحو سجنلا
 نانا فلي ام عيممج ىلع ناسحاوا ةءامث هيغم ظفلب فلح ناساوا * لعف امب ملاع وهو مثاف هنع ين اهب

 امب رقأ مث ابنم ةدحاو يف مثأ اذاف »* اذه.نم ةدحاو يف مثاو لعف-امب ملع مث كلذ هنع يفخو نيميلا يف هب

 رفشسيو كلل زعموا ةحث منا سم يت هياطخا يبا هتيطخ لجأ نم هلل هتبقي تايلغ * هيف لطخأ

 هلل.مامح يخرف وا نينيذفش هتيطخ ببسب .هنابرقب تايلف ةاش رادقم هدي لئت مل ناسف - + هتيطخ مامالا
 يلي امم هسءار لصفيو الوأ ةاكذلل يذلا برقيلف مامالا يلا امهب يتا اذاف + ةديعصلل رخالاو ةاكذلل امهدحأ

 < ةاكذ نوكي كاذب هساسا يلع قاري مدلا. نم :لضافلاو مبذملا طياح يلع ايش همد نم منيو * هزرفي الو هافق

 هدي لخت مل ناف * هل رفغيف اهءاطخا يتلا هاياطخ نم 'ماحالا هنع رفغتسيو هريسلا يلع ةديعم هلم لادلاو

 . اهيلع بسي ال ةاكفلل اديمَس ةبيولا رشع هيف ءاطخا ام .بيبسب هنابرقب تايبلف مامح يخرف وأ نينينفش نمت

 يلع هرتقف اهحوف هتصبق لم ابنم مامالا سبق مامألا يلا اهب يتا اذاف * ةاكذ ابنال انابل اهيلع_لعج الو انهد

 رفغيف هذه نم ةدحاوب اهءاطخا ينلا هتيطخ - مامألا هذع رفغتسيو د رك كلذب هللا نيبأرق عص 2

 ءاطخا يذلاو نيبارقلل ةضن ليقاثم هتميقب د منغلا نم ميهس شبك وهو هلل هنابرقب ا هللا سادقا نم

 سل لقلي و نايرقلا نايكي دنع زفتي :مامالاوب ماعلا هظعير هللع ديرب هيف هلق كسلا نيننلا نك هب
 «تنايلف - * هرزو لمحو مثأ دق هناب ملعي ملولعفت ال يتلا هللا مراكت نم ةدحاو لعف نا يف ءاطخا ناسنأ ياو
 ا اول 37 يلا نابرقلل هتميقب منغلا نم ميم شيكب
 | . ٠ ه» همثأ يذلا 0 'ىع مث. نابرق وه

 د
 .٠

 0 سلا لصفلا >

 ديف للضيف ناسنالا لمعي ام عيرمج نم ايو كلذ ل فاحت 0 هلاض 0 ياو وا

 يتلا هلاصلا وا هدنع ترعدوا يتلا ةعيدولا وا همشغ يذلا مشغلاو 'هبصغ يذلا بصغلا نريلف ماو ءاطخا اذا

 ين هلوه يذلا هيطعيو هسامخا هيلع ديزيو هتاذب هدريلف الطاب هيلع فلح امم كلذ يوس ام وا ه#* اهدجو
 هنع رفغتسيو 0 يلا نابرقلل هتميقب مدغلا نم اهبح“ اشبك هلل هنابرقب تايلو #* هبنذب هفارتعا موي

 * الياق يسوم هللا ملك مث + هيف مئءايف هلمعي ام عيمج نم اهلعف ةلخ هيا هل .رفغيو هللا ةنيكس يدي نيب .مامالا

 يلا ليلا لوط يملا هن ةديعصلا يه ديفا ةعيرش . لذه م لوقت: ناب ةيدبو نوره رم

 را نيو اس وخ / ميذملل اقصالم 2 هايأ ريمي * مبذملا يلع ةديعصلا رانلا لكءات يذلا
 مامآلا اهيلع لعشيو ءاغطت لو هيف دقت مبذملا يع راثلاو  رهاط عضوم يلا ركسعلا جراخ يلا دامرلا رخو

 يلع امياد رانلا دقوت نأ بجي كلذل .» ةمالسلا موه اهيلعرتقيو ةديعصلا .اهيلع دصنيو, ةأادغ لك يف ابطح

 عفريو #* ميذملا يدي نيب هللا ةديكس يدي نيب نورق ونب اهمدقي نا ةيدبلا ةعيرش هذهو #* .افطت الو مبذملا



 زبخي ال + اهنولكءاي رضحملا ءابخ نحس يف سدقم عضوم يف لكووي اريطف هونبو .نورص هلكءاي اهنم لضافلاو
 نوره يسب نم ركذ لك # مثالا نابرقو .ةاكذلاك يه سادقألا ضاوخ: نه يسيبارق نم مهتمسق اهلعج اريمخ
 نوره نابرق اذه. # الياق يسوم هللا ملك مث * سدقت اهسام لك هللا. نيبارق نم مكلايجال روهدلا مسر اهلكءاي
 يلع + يثعلاب هفصنو ةادغلا يف هفصن .امياد ةيده اديمب .ةبيولا رشع هحسم موي .ذنم هلل  هنوبرقي يذلا هينبو
 هيدب نم فاغتسملا مامالا كلذكو .* هلل ةيضرم ةلويقم .اهبرقت ةدورثم اهب يئتءات“ ةحنر لمعت نهدلاب قباط
 + اميلكت يسوم هللا ملكو د لكروت الو ةلمج رتقت مامالا اياده رياسو + ةلمج رتقت هلل رهدلا مسر ابعنصي هدعب

 صاوخ نم هللا ةنيكس يدي نيب ةاكذلا مبذت ةديعصلا هيف مبذت عضوم يف ةاكذلا ةعيرش هذه هينبلو نورهل لق

 اهمعلب اند نم لك *رضحملا ءابخ نحس يف لكؤؤت سدقم عضوم ينو ابلكءاي اهب ىكذملا مامالا + يه سادنالا
 ريبطت يذلا فزغلا.ءاناو *.سدقم عضوم يف لسغيلف بوث يلع اهنع مضني يذلا اهبمد نم مكتنا ناو .سبقت

 صاوخ نم يه نا اهلكءاي ةميالا نم ركذ لكو >*..املاب لسغيو درجتلف سامن ءانا: يف تضبط ناف رسكي هيف
 ' هرانلاب قرهت لب لكوت الف هب رفغتسي رضعملا :ابخ يلا اهمد نم يشب لخدي ةاكذ لك» * سادقالا

 0 ' . عيباسلا لصفلا

 شري همدو مثالا نابرق مبذي ةاكذلا مبذ عضوم يف * سإادقالا صاوخ نم اضيا وه مثالا نابرق ةعيرش هذهو .
 اهبيلع يذلا محشلاو ناتيلكلاو :فوجلل يطغملا برثلاو هللا هنم :عفري  همحتن .عيمجو # اريدتسم مبذملا ىلع
 ريصي ام كلاذب هلل انابرق مبذملا يلع مامألا اهرتقيو # اهعزني نيتيلكلا عم .دبكلا ةدايزو د# ,ءاشحألا يلع

 مثالا نابرق * سادقالا صاويخ نم هنآل لكوي سدقم عضوم يو هلكءاي ةميألا نم ركذ لك _ * مثلا نابرق
 اهبيرقت دعب اهدلجن ناسنا ةديعص برق اذا مامالاو »* نوكي هل هب رفكي يذلا مامالا .امهل .ةدحساو ةعيرش ةاكذلاك

 لكو #.اهل برقملا مامالل نوكت قباط يلع وأ ريجنط يف لمعي وا .رودتلا يف زبخيي امم ةيده لكو * نوكي .هل
 يذلا ةمالسلا مبذ ةعيرش هذهو #*رخآلاك ابيف دحاولا نوكي نوره ينب عييمجل ةفاج وا نهدلاب ةتوتلم ةيده

 اهنر اديمسو نهدب ةحوسمم ريطف قاقرو نهدب ةتوتلص ريطف قدارج هعم برقيلف اركش هبرق نأ + هلل هبرقي
 كلذ نم برقيلف # هتمالس ركش معبد عم هنابرق برقي ريمخ ربخ قدارج عم # نهدلاب ةتوتلم قدارج
 موي ف ةمالسلا ركش مبذ مهلو #* نوكي هل ةمالسلا ميابذ مد مضت يذلا مامالا هلل ةعيفر نابرق .لك نم ادحاو
 يفو هلل هبيرقت موي يف :لكوويلف اعربت وا ارذن. هنابرق مبذ ناك ناو ٠  ةادغلا يلا انش هنم قبي ال لكي هنابرق
 سيل ثلاثلا مويلا يف هنم لكا ناف هرانلاب .قرح مبذلا مهل..نم لضافلاو * هنم لضف ام لك.وي هدغ

 سادقالا محلو »* هرزو لمح دقف ايش هنم لكا ناسنا ياو اسيسخ نوكي لب هل بستحم ال هل برقملاو يضتري
 امهل لكا ناسنا ياو * رهاط الا هلكءاي الف هنم رهاطلاو رانلاب قرع لب لكوي الف تاساجنلا نم يشب اند نا
 نم ايش سمال ناسنا ياو - * هموق نم .ناسنالا هثللد: عطقنيف هيلع هتساجنو هلل وه ينلا ةمالسلا مبذ نم

 نضرقنيف هلل وه يذلا ةمالسلا مبذ نم لكاف سمنلا بيبدلا نم وأ ةسجن ةميهب وا ناسنا تاساجن تاساجلا
 رعامو ناضو رقب مهش لك.الياق. ليارسا ينب رم  الياق :يسوم هللا ملك مث * هموق نم ناسنالا كلذ اضيا

 ةميهبلا نم امه لكءاي نم ىلف د هولك,اي كل الكإو ةعنص لك يف لمعتسي ةميقسلاو ةليبنلا محشو د هولكءاي ال
 مكيكاسم عيمج يف هولكءات 2ك مد .لكو د هموق نم.هكل لكلا ناسنالا .هكللد عطقني هلل نابرق اهنع برقي يتلا

 يسوم هللا ملك مث » هموق نم ناسنالا كلذ عطقني مذلا نم ايش.لكا ناسنا يا # مياهبلاو ريطلا نم
 مبلذ نم هلل هنابرقب يتءاي يذلا هلل ةمالسلا مبد . برسقعلا ُف مهل لوقت ناب ليارسا يدب بمطاخ » الياق

 مامالا رتقيو -.* هلل اكيرحت هكرحاف هعم هب يتءاي صقلا عم محنلا يهو. هللا نيبارق لمحت هادي ده تماللا
 * مكتمالس 'ميابذ نم ةعيفر مامالا اهرطعأ ينميلا قاسلاو * هينبو نوره صقلا ريصي مث مبذملا يلع محلا



 ةعيفرلا قاسو كيرعتلا صق نأل #* ابيصن ينميلا قاسلا نوكت هل نوره ينب نم مهيثلاو ةمالسلا مد برقملا
 هذه © * ليارسا ينب نم رهدلا مسر هينهو مامألا نوره اهتيطعاو مهتمالس .ميابذ نم ليارسأ ينب نم امهتذخا

 ينب نم مهحمس# موي .ذس اهوطعي ناب هللا رمأ ينلا + هلل اوموويل اومدق موي ذم هللا نيبارق نم هينبو نوره ةصح
 يتلا + ةمالسلا مبذلو لامكللو مثالا نابرقو ةاكذللو ةيدهللو ةديعصلل .ةعيرش هذه » مبلابجأل رهدلا مسر ليارسأ
 0 * انيس هيرب يل هلل مهنيبارق اوبرقي ناب ليارسأ ينب هرما موي يف انيس لبج يف يموم اهب هللا رمأ

 ١ ' . نماثلا لصفلا ْ

 * ريطفلا لسو نيشبكلاو ةاكذلا ترو ةحسملا نهدو بايثلاو هعم ةينبو نوره مدق # اليات يسوم هلل ملك مث
 * رضعملا ءابخ باب يلا عمجلا قوهتف هللا رما امك يسوم لمعف »* رضعتلا ءابخ باب يلا هترج عمجهلا عيمجو

 سيمقلا هيلع لعجو # .ءاملاب مهلسغو هينبو نوره مدقف # هلمعب هللا رما يذلا رمالا اذه .يسوم مبل لاقو
 اهيف لعجو ةندبلا هيلع ريصو # اهب هردصو اهنم اهب هددشو ةردصلا هيلع لعجو رطمملا هسبلاو رانزلا هدلقو
 امبسح. سدقلا جات بهذلا ةباصع هبجو يلي امم اهنود لعجو هسءار يلع ةمامعلا ريصو #* مياحصلاو راونالا
 يلع هنم مضنو # امهسدقو هيف ام عيمجو نكسملا هنم مم, مسملا نهد يسوم ذخاو * يسوم هب هللا رما
 سار يلع مسملا نهد نم بمصو # اهسدقو هدعقمو ضومللو هتيذا عيمجو عبذملا مسنو تاعضن عبس مبذملا

 * يسوم هب هللا رما ام بسح سنالق مهسبلاو رسنانز مهدلقو اناصمق مهسبلاو نوره ينبب يموم مدقو * هسدقو نوره

 هبرثلا عيمج يسوم ذخاو #* هنع رفغتساو هسدقو هساسأ دنع هبص مدلا يقابو هاكذو هعبصاب اريدتسم مبذملا

 عم همعلو هدلج عم ترلاو #* ميذملا يلع كلذ رتقو امهمعشو نيتيلكلاو دبكلا ةدايزو فوجلا يلع يذلا
 مهيديأ دونبو نوره دنساف ةديعصلا شبك مدق مث * هب يسوم هللا رما امك ركسعملا جراخ رانلاب هسقرحا هثرف
 س.ارلا رتقو ءاضعا شبكلا يسوم اضعو # اريدتسم. عبذملا يلع مدلأ منو يسوم هحسذف #* هسءار يلع

 يفرم لوبقم ةديعص وه مبذملا يلع شبكلا عيمج- يسوم رتقو .املاب هبلسغ عراكالاو. نطبلاو #* ةبصقلاو ءاضعالاو
 + هسدأر" يلع مييديأ ةوئبو نورض دنسأو لامكلا شبك يناثلا شبكلا مدق مث #* يسوم هللا رسما امك هلل انابرق

 هلجر ماهبا يلعو ينميلا هدي ماهبا يلعو ينميلا نوره :ننا ةمحش يلع هلعجن ايش همد نم ذخأو يسوم ها ذف
 مهيديأ ميهابا يلعو تاينميلا مهناذا تامح* يلع ايش مدلا نص لعجو نوره ينسب مدق مث * يسميلا

 محشلا عيمجو ةيلالاو برثلا ذخاو #* اريدتسم مدلا يقاب يسوم شرو تاينميلا مبلجرا ميهاباو تاينميلا

 هللا يدي نيب يذلا ريطفلا لس نمو * ينميلا قاسلاو امبمهمثو نيتيلكلاو دبكلا ةدايزو فوجلا يلع يذلا
 نوره دي يلع لكلا لعجو #* ينميلا قاسلاو موعلا يلع اهريصو ةقاقرو نوهدم زبخ ةقدرجو ريطف هقدرج جيرخا

 نم ابيصن يسومل ناكو هللا يدي نيب اكيرح هكرحو صقلا يسوم فخآ مث * يضرم لوبقم هلل لامك 'نابنرق
 نوره يلع مضتف ميذملا يلع يذلا مدلا نمو مسملا نهد نم يسوم ذخا مث * يسوم هللا رما امك لامكلا شبك

 .ابخ باب دنع معلا اذه اوضبطا هينبو نوره يموم لاقو * نيعمجا مهسقو هعم هينب بايثو هينبو هبا
 نم لضف امو #* هنولكءاي هونبو نوره تملقو ترما امك لامكلا لس يف يذلا زبحنلا عم هولكف اضي مث, رضعملا
 ةعبس ناف  مكلامك غارف موي يلا مايا ةعبس اوجرغت ال رضمملا ,ابخ بباب نمو هراتلاب دوقرحاف زبغلاو معللا

 رضمفلا ءابخ باب دنعو * مكنع رفغتسيو لمعي نا هللا رما كاذك مويلا مكب لمع امكو مكتابجاو لمكت مايا
 رماولا عنيمج# هونيو نوره لمعو * ترما اذك ينال اوكلبت الو هللا ظافحا اوظفحتأو. مايا_ ةعبس !راهنو اليل اوسلجاف



 عسانلا لصفلا

 رقبلا نم الجم كل قخ نوره لاتو + ليارسا خويشو هينبو نورهب يسوم هيف اعد نماثلا مويلا ناك املف
 ةاكذلل زعاملا سء ادوتع اوذخ الياق ليازسا يسب رميو هللا يدي نيب اميبرقو نيحبح# ةديعصلل اشبكو ةاكذلل

 نهدب ةتوتلم ةيدهو هللا يدي نيب ناحبذي ةمالسلل اشيكو اروثو  ةديعصلل احاحس ةنس ىينبا افورخو الجعو
 عمجلا عيمج مدقتو رضدملا ءابخ باب يلا يسوم هب هللا رما ام اومدقف مكل هيف لجتم هللا مويلا اذه نلل
 نورهل لاقو »# هللا رون مكل لجتتت هولمعا هب هللا مكرما يذلا رمالا اذه يسوم لاق د هللا يدي نيب اوفقوو
 رما امك مهنع رفغتساو موقلا نابرق لمعاو كدوقلو كل رفغتساو كتديعصو كتاكذ لمعاو مبذملا يلا مدقت
 هيف هعبصا سمغف هيلا مدلا نورهونب مدقف د هل يذلا ةاكذلا لجت مبذف مبذملا يلا نوره مدقتف هللا:
 ةاكذلا نم دبكلا ةدايزو يلكلاو برشلاو ميذملا ساسا دنع هبص مدلا يتابو عبذملا ناكرا يلع هنم لعجو
 خلبو ةديعصلا مبذ مث #* ركسعملا جراخ رانلاب امبقرح ددلجو همحلو * يسوم هللا را امك .ميذملا يلع اهرتق
 يلع كلد رتقو سأرلا عم ةديمعصلا ءاخعأ هيلا اوغلب ملا < رب دسم مبذملا يلع هشرو هيلا مدلا نوره ودب

 دوتع ذخاف موقلا نابرق مدسق مث د : مبذملا يلع ذديعصلا عم كلذ رتسقو عراكألاو فوعلا لسغو * سبذملا

 ابنم هفك ءالعو ةيدبلا مدق مث * مسرلاك اهعسعو ةديعصلا مك مث : لوالاك هب يكذو هحاذن مهل يذلا ةاكذلا

 نوره ودب ءلبو موقلل نيد هةءالسلا يحسب د شيكلاو روغلا مسبدو 7 ةادلا ةدبعص الخام مبذملا يلع كلذ رتقو

 * دبكلا ةدايزو يلكلا يلغملاو ةيلالا شبكلا نمو روثلا نم موحشلاو # اريدتسم مبذملا ىلع هشرو مدلا هيلا

 0 اكيرحأ نوره 0 ينمدلا نابي رب صرخت + دما يف موحشلا رتقو صوصقلا عم موحشلا اولعجف
 امع نم لزن نا دعب مهيلع كرابو موقلا يلإ هيدي نوره لأش. مث * يسوم هب هللا رمأ ام بسح هللا يدي

 0 يلجتو موقلا يلع اكرابو 0 رضعملا ءابخ يلا نورهو يسوم لخد مث # ةءالسلا ميابذو ةديعصلاو ةاكذلا
 اوعقوو اقرار موقلا رظدف موكشلاو ةديعصلا مبذملا يلع فيل اذ هللا دنع نم ران تحجرخ ناب د» هللا مرك موقلا

 * مههوجو يلع

 رشاعلا لصفلا

 هللا يدي نيب ابرقو اروختب امهيلع اريصو اران امهيف العجن هرمج#ع لجر لك وهيباو باذان نوره نانبا -ذخا مث
 يسوم لاقن * هللا يدي نيب اتامو امهتلكاف هللا دنع نم ران تجرغت * هب هللا مهرمءاي مل ام ةبيرغ اران

 يسوم اعد مث * نوره تمكسن مركتا عمجلا عيمج ةرضحبو يلا نيبرتملاب مظعتا ينا هللا لاق ام وه نوره
 راخ يلا سدقلا يدي نيب نم امكيوخا المحاف امدقت اميل لاقف نوره 1 ليايزع يبا نافاصلاو ليواشيمب
 رازاعلاو نورهل يسوم لاقو * يسوم هللا رما امك ركسعملا يراخ ىلا امهتوتبب امهالمحو امدقتف * ركسعملا
 ليارسا ينب لك مكتاوخاو طخ عمجلا عيمج يلعو اوكلبت الو اوقزمت ال ىبايش اوثعشت ال مكسورا هينبا راماثيالو
 هللا ةمعسم هد نال اوكلهت اليل اوجرحت ال رضحملا ,ءابخ باب نمو # هللا هدرحا يذلا قيرحلا يلع نوكبي مه

 دنع كععم كونبو تمنا اركسمو ارمخ ب م * الياق نوره هللا ملك مث * يسوم رمعأ امب اولمعف مكيلع
 سمبتلاو لذبلا نيبو سدقلا نيب اولصغتلو * مكلايجا رم يلع رهدلا مير اوكلبت اليل رضعملا ءابخ يلا مكلوخد
 رازاعلاو نوره يسوم ملك مث . » يسوم دي يلع اهب مكترما يتلا موسرلا عيمجج ليارسا ينب اوتفتلو د رهاطلاو
 صاوخ نم اهينال مب ذملا بناجب اريطف اهولكو هللا نيبارق نم ةلضافلا ةيدبلا اوذخ نيقابلا هيدلو راماثياو

 هللا نابرق نم كينب قزرو كتقزر وه ذا سدقملا عضوملا عاقب رياس يف اضيا اهولكرات نا زياجو * سادتالا
 تكعم تكاتادبو تقردبو تمنأ سدقم عضوم يف امهولكف ععيفرلا قاسو كيرمتلا صق اماو » ترما اذك ينال



 .٠ 2كيرعتلا صقو ةعيفرلا قاس تلاذك #* ليارسا يب همالس ميابذ نم اهومتيطعا دق كيدلو قزرو كقزر اهبنأن
 - * هللا رما امك رهدلا مسر كينبلو كل نوكتف هللا يدي نيب اكيرعت كرعتل اهب يتءوي ةقرحصلا موحشلا عم
 ام مهل لاقو نييتابلا نوره ينبا راماثياو رازاعلا يلع طخسف قرحا دق وه اذاف ةاكذلا دوتع يسوم سمتلاو
 عمجلا رزو اولمحتل اهايا مكاطعا هللاو سادقالا صاوخ نم اهنال سدقم عضوم يف ةاكذلا الكت مل مكلاب
 اهولكءات نأ بجي ناك دقف يناوجلا سدقلا يللا اهمد نم لخدي مل اذوه اضياو هللا يدي نيب مهنع اورفغتستو

 _ لثم ينتفاو هللا يدي نيب مهتديعصو مهتاكذ تمبرق يذلا مويلا اذوه نوره هل لاقف د مكترما امك سدقلا يف
 * ةدنع سمح كلذ يسوم عمس املف * هللا دنع انسح كللذ ناك له مويلا ةاكذلا تملكا ولف بياصملا هذه

 رشع يداعلا لصفلا
 نم هولكات نا مكل زوجي يذلا ناويحلا اذه مبل الوقو ليارسا ينب املك + امهل لاقف نورهو يدوم هللا ملكو

 + اهرلكف مياهبلا نم ارارتجا ةدعصمو اقيرفت اهفلظ قرفمو فلظب ةفلظم لك * ضرآلا يلع يتلا مياهبلا عيمج
 فاظب فاظم ريغ رارتجا دعصم هناف لمجلا فالئالاب ةفلظملا نمو ارارتجا تادعصملا نم 0 اماو
 ةدعصم اهناف ةينرالاو #* مكل ةسجح يبف فلظب فلظم ريغ رارتجا دعصم اضيا هدا * مكل "سجل وهو.

 ردجب ال وهو اقتيرفت قرسفم هفلظو فلظب فلظم هناف ريزنخغلاو * مكل ةسجن يبن فلظب ةفلظم ريغو رارتجا
 هولك ات نا زوجا ام اذهو مر ا ل ع ل در ارارتجا
 ةمهتجا هل سيل ام لكو # هولكف ةيدوالاو راحبلا يف سولفو ةحنجا هل ام لك راحبلا يف ءاملا يف ام عيمج نم
 اهنوك ليبسو مكل سجر وهف هيف يذلا ناويحلا عيمجو ءاملا بيبد عيمج يف قي دوللاو راخجلا هك املا. :نيولتو

 وه سجر ءاملا يف سولفو ةحنما هل سيل ام لك كاذك ايم يل مسالا ا اوم
 + اهفونصو دما + اديك * ءاقنعلاو باقعلاو رسنلا ساجنا اهنال لكءوت الو ريطلا نم نوسجرت ام اذهو د مكل

 نيهاشلاو * قشابلاو ميزلاو موبلاو #* اهفانصال يزابلا»و فاسلاو فاطخلاو ماعنلاو # اهفانصاو نابرغلا عيمجو
 لجرا عبرا يلع كلاسلا ريطلا بيبد عيمجو »* فاشخلاو دهدهلاو اهفانصال ءاغببلاو رقصلاو * مخرلاو 0
 هيلحر قوف ناعارك هل ام لجرا عبرأ يلع كلاسلا رياطلا بيبد عيمج نع هولكف اذه امأو * مكل سجر وبهف

 بدنجلاو هفقوتصو لجرحلاو هقونصو ابدلاو هفونصو دارجلا مهتم هنولكءات ام اذه د ضرالا يلع امهب بئيل

 اهليابنب اند نم لك اوسجاف هذه نمو * مكل سجر وهف لج عبرأ هل يذلا ريطلا بيبد رياسو د هفودصو
 عيمج نم د بيغملا يلا سجناو هبايث لسغي ابليابن نم ايش لمح نم لكو »* بيغملا يلا سجن
 اهب اند نم لك مكل ةس يبف ةدعصم يه سيل ارارتجاو ةقرفم تسيل اقيرفتو فلظب ةفلظم يه يتلا. مياهبلا

 اهليابنب اند ,نم لك مكل سجن وه عبرا يلع كلاسلا شحولا عيمج نم هيفك يلع كلاس لكو *# سجنب
 ساجا يه كاذك بيغملا يا تت تناقل .نمشيا اهلئاننا ى مم ايش لمح نمو * بيغملا ىلا سمن

 نا كرولاو د هفانصاو بصقاو رافلاو دلخلا ضرالا يلع بادلا بيبدلا نم مكل سجنلا اذهو # مكل
 يلا نسب د ايرج لاح واهب 0 نم لك بيرد دج حاحا دعا هذه د صربأ ماسو ءابرحلاو ةءاظعلاو
 مسم وا دلجاوا بوث وا بشغلا ةينا عيمج نم سجن ابتوم دعب يش اهنم هيلع عقو ام لك : 0

 يلا يش اهنم عقو فزخ ءانا لكو * رهطيو بيغملا يلا سهنبو .املا 'يف لخديو ةعنص اب لمعي ةهينأ ل

 عيمجو نسيج ءاملا احادي امنوا لكري يذلا ماقلا يدح حا رسال ١ هي 1و ويل ولام
 دقوتسمو روشت نع سمج هيلع يش اهليابن نم عقو اع لكو * سجن ءانا لك يف برشي يذلا بارشلا
 نوكي كلذف .املا عمجتو ريبلاو نيعملا اما « سجن مك وه ام لك مكح كلذ ناسجن امبنال امهرمتناف

 وهف عرزي يذلا بحلاو تابنلا نم يش يلع يش اهليابن نم عقو ناو # سجنيف اهيف اهليابنب اند نمو ارهاط



 وه يذلا ناويحلل نم تام اذإو » مكل سجن وهف هيلع يش اهليابن نم عقوو هيلع ءام لعج ناو ده رهاط
 بيغملا يلا سجننو هبايث لسغي اهنم لكا نمو * بيغملا يلا سجنيلف هتليبنب اند نم ةولكءات نأ مكل قلط
 سجر وبف ضرالا ىلع بادلا بسيبدلا عيمجو »* بميغملا يلا سمجتلو هبايث لسغي ايش اهنم لمح نمو

 بادلا بيبدلا عيمج نم هلجرا ترثك املك يلا عبرا يلع كلاسلاو هردص ىلع كلس ام لكو #* لكروي ال
 الو هللا ينال ضرالا يلع بادلا بيبدلا نم يشب مكسوفن اوسجرت ال »* ساجرا اهناف اهولكءات ال ضرالا يلع
 ند يثبب مكسفنأ أومسجتل و سود لاف نيس دقم أونوكو أوسدقنف مكبر هللا انأ د كلذب لوصعتن هي أوسحرنت

 » سودقلا ينل نيسدقم اونوكف اهلا مكل نوكال رصم دلب نم مكل دعصملا هللا ينل * ضرالا يلع' بادلا بيبدلا
 سجنلا نيب زرفت * ضرالا يلع ةيعام سفن لكو ءاملا يف ةبادلا ةيحلا سوفنلا عيمجو ريطلاو مياهبلا ةعيرش هذه

 * لكروي ال يذلاو لكءوي يذلا ناويعلا نيبو رهاطلاو
 رشع يناثلا لصفلا 2000٠ ١

 ماياك مايا ةعبس سهنتلف اركذ تدلوف تقلع ةءارما هيا الياق ليارسا ينب رم # اميلكت يسوم هللا ملك مث
 مد يف ميقت اموي نيشلثو ةثالثو * هليلحا ةنلق نس نماثلا مويلا يفو #* اهتساجن مكح نوكي اهتضيح دعب
 نيعوبسا سهنتلف يثنا تدلو ناف #* اهرهط مايا لامك يلا سدقلا يلا لخدت 0 سادقالا نم ايش سمالت ال رهلتلا
 وردت ىتااق كليا را ناك نبال اهو نانا ماعتا دنمو * ربطلا مد يلع ميقت : اموي نيتسو هنسو اهتضيح مكن
 رفغتسيو هللا يدي نيب هبرقي # مامالا يلا رضحملا ءابخ باب يلا ةاكذلل ا ماه خرفو ةديعصلل ةنس نبا
 نينينفش ذخاتلف ةاش رادقم اهدي لنت مل ناف * يثنآلاو ركذلل ةدالولا ةعيرش هذه اهمد عيبن نم ربطتو اهنع

 » رهطتف مامالا اهلع رفغتسيو ةاكذلل رخآلاو ةديعصلل امهدحا مامح يخرف وأ

 رشع ثلاثلا لصفلا

 الي هنادي, ىف نافاوا فقدوا :ةظراشو ا ةماغ هم دي دلعي ناك ناضتا يا # الياق نورهو يسوم هللا ملك مث

 هيف ناك ناف ندبلا دلج يف ءالبلا مامألا رظنيف  ةميالا هينب نم دحاو وا مامالا نوره يلا هب تويلف صرملا

 ناف ب يسال كلادك 1 اذان نقرا يرام كرس دلع ها كح ءالبلا رظنمو .ضيبا بلقنا دق رعش
 * مايا ةعيس هفقيلف ضيبا بلقني مل اهرعشو دلجلا نم اقيمع اهرظنم سيل هندب دلج يف ادب عنب كيلا

 يف هرظدي من ينال مايآ فيس هنيرال هلا ىل يندب نو هنيعب ا صلو ناك خبططلا مويلا يف ةرظني مث

 تشن ناو * رهطيو هبايث لسغيو ةضراع اهناف هرهطيلف دلهملا يف شفني ملو ءالبلا ابك ناف ةيناث عباسلا هوب
 هب صرب اهنا اهسهتباف يسشفت دق مامالا اهار اذف * ةيناث هرويلف هربطف مامالا يرا ام دعب هدلج يف ةضراعلا
 صيبا رعشلا بقنا دقو هدلج يف ءاصيب ةماش اداف رظنف * مامالا يلا هب يتدءاف صرب يولب ناسناب ناك ١لا

 5 * سجن وه نا هفقي الو مامالا هسهنيلف هندب دلج يف قيتع صرب وهف * ةماشلا يف يقن مهل نم وزج وا
 * مامالا ينيع رظنم عيمج هيلجر يلا هسءار نم يلتبملا ندب عيمج يطغي يتح ندبلا يف صربلا رشتنا
 هيف رهظ موي ياو * رهاط وهف ضيبا هلك بلقنا دق دا هربطيلف هندب عيمج صربلا يطغ دق اذاف مامالا رظنف

 لاو وه سجأ صربلا عم يقنلا محلا نم هزجلا نال هسجنف يقنلا معلا ماسالا يري ناب * سهنيلف يتن مع
 هنا هربطيلف ضيبا بلقنا دق ءالبلا نا مامالا رظن اذاف #* مامالا يلا .يجيلف ضيبا بلقناف يقنلا معلا عجر
 ةرمحعم .اضيب ةعقب وأ ءاضيب ةماش هعضوم يف تراصف + ءاربقف حرق هندب دلج يف ناك ناسنا ياو د رهاط

 صرب يولب اهناف هسجنيلف ضيبا بلقنا دق اهرعشو دلجلا نم الفستسم اهرظنم مامالا يار ناف د مامالا رويلف
 مامالا هفقيف ةيباك لب دلجلا نم ةلفتسم تسسيلو ضيبا رعش اهبف نكي ملو اهرظن وه ناو * حرقلا يف رشتنا دق
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 نقلا رثا نم يهف شفتت مل اهناكم تفقو ناو #..الب اهناف هشجنيلف دلهلا يف تشفت يه ناو # مايا ةعبس
 « طقف .اضيب وا ةرمحم ءاضيب ةعقب يكلا وزج راص مث ران يك هدلج يف ناك ناسنا ياو د مامالا هرهطيلف
 ءينيلف يللا يف رشتنا صرب كلذف دلجلا نم اقيمع اهرظنم ناكو ضيبا رعشلا بلقنا ناف مامالا اهرظنيلف
 هرظني مث * مايا ةعبس هفقيلف ةيباك لب دلجلا نم ةلفتسم تسسيلو ضيبا رعش اهيف سيلو اهار ناف  ماعالا

 دلجلا يف شفتت مل اهناكم تمفقو ناو * صربلا يولب اهنال هسجتيلف دلجلا يف ةشفت ناف عباسلا مويلا يف ماعالا
 وا هسءار يف ءالب هب ناك ةءارما وأ لجر ياو د يلا طيوشت ابنا مامألا هرهطيلف يكلا رثا نم يهف ةيباك يهو
 فلك هناف مامالا هسهنيلف ببصا قيقد رعش هيفو دلجلا نم اقيمع هرظنم ناك ناف مامالا هرظنيلف * هتيدل
 * مايا ةعبس هفقيلف دوسا رعش هيف سيلو دلجلا نم اقيمع هرظنم سيلو دار ناف # ةيهللا وا سءارلا صرب وهو
 * دلجلا نم اقيمع سيل فلكلا رظنمو بمبصا رعش هيف قبي ملو فلكلا شفتي مل ناف عباسلا مويلا يف هرظني مث
 مل وه ناف عباسلا مويلا يف مامالا ةرظني مث # ةيناث مايا ةعبس فلكلا مامالا فقيلف فنلكلا لحي الو قلدعتلق

 يف فلكلا يشفت ناو *رهطيو هبايث لسغيو هرهطيلف دلجلا نم اقيمع سيل كلذ عم هرظنمو دلجلا يف شفتي
 ناو »+ سمن هناف نارحب بسالا رعشلا نع صحب الف دلجملا يف يشفت دقو مامألا هرظنف *  هريط دعب هندب

 دلج يف ناك ةءارساوا لجر ياو د مامألا هربطيلف رهاط وهو ءارب دقف دوسأ رعش هيف تمبنو فقو هنيعب وه
 دلجلا يف رشتنا قهب وبف اهضايب يف ةيباك عقب مهنادبا دولج يف ناك اذاف مامالا رظنيلف * ضيب عقب عقب هندب
 * رهاط وهو ملجا وهف ههجو يلي امم ناك ناو د رهاط وهو علصا وهف هسءار رعش فتتنا ناسنا ياو د رهاط وهو

 + هتملج يف وأ هتعلص يف رشتنا دق اصرب نوكي نا نكميف رمحم ضيبا الب ةعلجلا يف وا ةعلصلا يف ناك ناو
 دلج رياس صرب رظانم ليبس يلع هته يف وا هتعلص يف ةرمحع ءاضيب ءالبلا ةماش تناك ناف مامالا اهرظنيلف

 هب يذلا صربالاو # هسءار يف هءالب ناف اسيجنت مامالا هسجنيلف سجن وهو صربا لجر وهف # اهماكحاو ندبلا
 هب ماقا ام لوط * سجنلا سجنلا يدانيو ةيراش يلع مثتليو اثعش هسءارو ةقزمم هبايث نوكت نا بجي .ابلا
 فوص بوث نم صربلا ءالب هيف ناك بوث ياو # ركسعملا جراخ يف !ادرفنم سلجلو سجن هنال سمي .البلا
 ين رمحاوا رضخا ءالبلا ناكو * هنم عنص ام ينوا دلج ينوا بفوصوا ناتك نم همحل وا يدس وأ #* ناتك وأ
 هرظنيف د مامالا رويلف صربلا يولب وه كلذف دولجلا لا نم يش ينوا ةمحللا وا يدسلا وا دلجلا يف وا بوغلا

 .دلجلا يف وا ةمعللا وا يدسلا وا بوثلا يف يشفت ناف #* عباسلا مويلا يف هزظني مث مايا ةعبس هفقيو مامالا

 ةمعللا وا يدسلا وا بووثلا قرحتلف سجن وهو قحام صرب ءالبلا كاذف اعونصم دلجلا نم:لمعي ام عيمجو
 ناو #*رانلاب قرح كاذل قتحام صرب هنال ءالبلا هيف نوكي يذلا دولجلا هلا عيمج وا .ناتك وا فوص نم ناك :

 مايا ةعبس هفقيو هلسغب رمايلف  دولجلا ةلا عيمج وا ةمحللا وا يدسلا وا بوثلا يف شفتي مل مامالا داو
 ةكلببص يبهف رانلاب قرحتلو سجن وبف شفتي ملو هنول بلقني مل ناك ناف لسغ ام دعب مامالا هرظني مث # ةيناث
 يدسلا نم هعطقيو دلجلا نموا بوثلا نم هقرختلف لسغ ام دعب ءابخ دق دار ناف  هربيز وا هفحس يف تناك
 قرحيلف ةرشتنملا يبف دولجلا هلا عيمج وا ةمحللا وا يدسلا وا بوثلا يف ةدايز ترهظ ناو د ةمعللا نم وا
 لسغتلف ءالبلا اهنع لازف تمللسغ نا دولجملا هلا عيمج وا ةمحللا وا يدسلا وا بوثلاو # ءالبلا هيف يذلا رانلاب

 دولجلا ملا نم يشروا ةمهللا وا يدسلا وا ناتكلا وا فوضلا بوث يف صربلا يولب ةعيرش هذه #* ربطتو ةيناث .

 ف سجل وا روطيل

 _ رع عبارلا :لصفلا / |
 جر خم #* ماعلا يلا هربختا يوي نأ هربط تسقو ف صرسبألا ةعيرش نوكت دذج |: الباق يسوم هللا ملك مث

 مامالا رمءايف هيف بج امب رم * صربلا يولب نم ينش دق صربألا نإ رظن !داف ركسعملا جراخ يلا مامالا



 ل

 فرخ ءانإ يف امهدحا عبذب مامالا رعاي مث د رتعصو زمرق ريرحنو زرا“ دوغو. نلرهلل نارونصع رهطتملل نخوي ناب
 يف يعلا روفصعلا عي كلذ سمغيو 6 زمرقلا ريرهلاو زل كا يعلا د ذخاايلو * عيفن ءام_يلع

 : رهط ءاملاب ضخحتر بو ةرعش عيمج قلعت هبايث ريلصمل 2 ملا * يرحتلا هجو يلع يتلا روفصعلا قلطيو .
 عيمج قلحا عباسلا مويلأ يف اضيا ناك انإف مايا ةعبس هلزنم جراخ يف ميقيو ركسعملا يلا .لخدي كلد دعبو

 نماثلا مويلا يثو :* ربهطيو ءاملاب هندب ضحريو هبايث لسغيو هرعش رياس عم هينيع بجاوحو هتيهلو هسار رعش

 * نهد ةروراقو نهدب ةتوتلم ةيده ديمس نم راشعا ةثالثو ةحبخح#“ اهتنس هنبا الخرو نيحبح“ نيلمح مدقي

 .هبرقيل نيفورغلا دحا مامالا ذخايو + رضعملا ءابخ باب دنع هللا يدي نيب اهاياو ربطتملا لجرلا مامالا فقيو
 يف ةديعصلاو ةاكذلا مبذي يذلا عضوملا يف هحذي مث. * هللا. يدي نيب اكيرحن امهكرحتو نهدلا ةروراقو مثالا نع

 يلف كلذ لعجو ايش همد نم ذخاي مث سادقالا صاوخ نم مامالل ةاكذلاك وه مثالا نابرق نآل سدقلا عضوم

 أم نهدلا ةروراق نم ماماألا ذخايو د ينميلا هلجر مابباو ينميلا هدي ماهبا يلعو ينميلا ربطتملا ندا ةمحش

 تارم عبس هنم مضنبو يرسيلا هدي يلع يذلا نهدلا ف ينميلا هعبصا سمغي مث » يرسيلا هفك يلع هبصي

 ماهبا يلعو ينميلا هدي ماهبا يلعو ينميلا رهطتملا ندا ةمعحش يلع ايش هيقاب نم عضي مث # هللا يدي نيب

 مل هللا يدي نيب هل رفغتسيو رهطتملا سار يلع هبصي هنم لضافلاو + * مثالا نابرق مد يلع ينميلا هلجر

 هيدهلاو ةديعصلا دعصي مث #* ةديعصلا مبذي كلذ دعبو هتساجن نم ريطتملا نع رفغتسيو ةاكذلا .مامالا لمعي

 مثالا نابرق ادحاو افورخ برقيلف كلد هدي لانت آل اريقف ناك ناو .*رهطيو مامالا هل رفغتسيو مبذملا ىلع

 0 رت ا * نهد ةروراقو ةيده نهدب اتوتلم ديمس رشعو. هنع رفغتسيل كيرمعلل
 يلا ماءألا يلا هرهط لوا نم نماثلا مويلا يف كلذب تايلو د ةديعص.رخآلاو ةاكذ امهدحا نوكيف .هدي لائنت ام

 يدي نيب اكيرهت اميكرمجو نهدلا ةروراقو مثالا نابرق فورخ مامالا ذخايو '* هللا يدي نيب .رضحفلا .ءابخ باب
 ماهباو ينميلا هدي ماهبا يلعو ينميلا ربطتملا نذا ةمجُي ىلع هلعجخلو ايش همد ىنم ذخايو هاذي مث د هللا

 يدي نيب تارم عبس هنم ينميلا هعبصاب متنيو + يرسيلا هنك يف نهدلا نم ايش بصيو * ينميلإ هلجر

 هلحر ماييباو ينميلا هدب مايبأ يلعو ينميلا رهطتملا ندا. ةمحش يلع هنك .يف يذلا نهدلا يناب عصيو #* هللا

 لمعي .مث 3 هللا يدي نيب هنع رفغتسيو ربطتملا سار يلع هعضي هيقابو ا ل ا ا

 ا ل ا و * هدي لانت ام يلع مامحلا ترف وأ نيديدلكلا ىف

 نورهو يسوم هللا ملك مل * هرهط تنقو يف هدي لدت ملو صرب يولب هب تناك نم ةعيرش ةذه * هللا يدي
 *: مكزوح ضراأ تلويب ضعب .ي صربلا يولب نا ازوح ةومكيطعم انا يذلا ناعتك دلب يلا متلخد اذا ه»* الياخ

 غيرفتب 00 ا : صرب هيبش تميبلا يف يل ربلخ دق الياق هربخ#و مامالا يلا تييبلا هل يذلا تايلف

 ءالبلا يأر ناف ها لخدي كلذ دعبو هيف ام عيمجح سممن# الو ءالبلا رظنيل لخدي نأ لبق تيبلا

 هباب يلا تيبلا نم جرفستف د طياعلا نم لفستم نهرظنمو- ةرمج“ وأ ةرضخ“ طوطخ تميبلا ناطيح يف اذاف
 ناب رعايلف. * تيبلا ناطيح يف يثنت دق ءاليلا ناك ناف عباسلا مويلا يف عجري مل * مايا ةعبس هفقيلو

 اريدتسم لخاد نم تيبلا رشقيو ٠ ' سجأ عضوم يلا ةيرقلا جراخ_ يلا :يمرتز ءالبلا نيف يتلا : اهلا يلع
 تكللت عضاوم يف .اهولخديف يرخا رابح اوذخايو * سجل عضوم يإإ ةيرقلا .جراخ يلا دورشق يذلا بارتلاب اومري
 رد ننبو راهخللا تقل اه دعي تسلا قارشتلاو ءالبلا .ناع٠ناف * تميبلا نيطيو ذخاي رخآ ابارتو 0

 »+ سجل وهو تيبلا يف قحام صرب وهف تيوبلا يي للملا يفت :دق أداف رظنو مامألا لخدف #2 نيطلاو تمييبلا

 يلا لخد نمو .* ٍ * سجل عضوم يلا ةيرقلا جراخ يلا تلاد مربو هبأرست عيمجو هبشخو هتراهح نم هيضقحيلف

 لكا نم تاذكو هبايث لسغيلف هيف عجصنا نمو * بيغملا يلا سهنيلف اهيف فقو يذلا مايالا لوط تيبلا



 دق ءالبلا ناف هربطيلف هئييطت دعب تيبلا يف ءالبلا شفتي مل اذاف رظنف مامالا لخد ناف + هبايث لسغيلف هيف
 ءام يلع فزخ نم ءانا يلع امهدحا مبذيو ه ارتعصو زمرق ريرحو زرا دوعو نيروفصع هتيكذتل ذخايو 0 ءارب
 عيبنلا .املاو وبذملا روفصعلا مد يف اهسمغيو يلا روفصعلاو زمرقلا ريرحو رتعصلاو زرالا دوع ذخايو # عهبن

 رتعصلاو زرالا دوعو يحلا روفصعلاو عبانلا ءاملاو روفصعلا مدب هيكذيو * تلارم عبس تميبلا يلع كتللذ مضناو :
 ةعيرش هذه » رهطيف تميبلا نع رفغتسيو ءارحتلا هجو يلع ةيرقلا جراخ يحلا روفصعلا قلطيو #* زمرقلا ريرحو
 تقو يف يوتفلاو .* ةعقبلاو ةضراعلاو ةماشللو * لزانملاو بايثلا يولجلو * فلكللو تويبلا ءالب عيمجن
 ! * البلا ةعيرش هذه سيهنتلاو ريهطنتل

 ظ رشع سماغلا لصفلا

 وه كاذ هبوذف هليلحا نم ابياذ ناك لجر يا مهل الوقو ليارسا ينب املك # الياق نورهو يسوم هللا ملك مث
 كلعف هنم متت وا لايرلاك بوذلا هليلحا لعجي نا اما هتساجن هب نوكت يذلا هبوذ ةفص هذه» * سجل
 نم اند ناسنا ياو * سجل هيلع سلج ءانا ىلكو سمن هيلع عجضتي عضوم لك نوكي نأ همكحو' # هتساجن
 بياذلا اهيلع سلجي يتلا ةلالا يلع سلج نمو * بيغملا يلا سمو ءاملاب ضحتريو هبايث لسغيلف هعجضم
 ءاملاب صهتريو هبايث لسغيلف بياذلا دسج اند نمو * بيغملا يلا سجنبو ءاملب ضمهتريو هبايث لسغيلف

 * بيغملا يلا سمو ءاملاب ضمنريو هبايث لسغيلف رهاطلا يلع بياذلا قصب ناو * بيغملا يلا سجناو
 لمح نمو بيغملا يلا سم ثلاذك هتحأ نوكي يشب اند نم لكو * سجن بياذلا هيلع بكري بكرم لكو
 ءاملاب هتاذ لسغي ملو بمياذلا هب اند ام عيمجو »* بيغملا يلا سجناو ءاملاب ضحنريو هبايث لسغي ابنم ايش
 اند بسشخ ءانأ ياو رسكيلف بياذلا هب اند فزخ ءانا ياو * بيغملا يلا سمو ءاملاب صعتريو هبايث لسغيلف
 عيبن نم ءامب هندب ضحريو هبايث لسغيو هرهطل مايا ةعبس صحيلف هيوذ نم رهط وه اذاو # ءاملاب لسغيلف هن
 مامالا لمعيو + رضملا .ابخ باب يلا مامالا يلا مامح يخرف وا نيديدفشب يجي نماثلا مويلا ينو رهطيو

 لسغيلف ةفطن هنم تمجرخ لجر ياو # هبوذ نم هللا يدي نيب هنع رفغتسيو ةديعص رخآلاو ةاكذ امهدحا
 يلا سمجنبو ءاملاب لسغيلف يثب اهنم هيلع راص دلج وا بوث ياو * بيغملا يلا سجلو ءاملاب هندب عيمج
 ةبيأذ تمناك ةءارصأ ياو * بيغملا يلا اسمجتلو ءاملاب اضعهتريلف ةفطنب لجر اهعجاض ةءارمأ يأ, +* بسيغملا

 عيمجو * بيغملا يلا سمجم# اهب اند نم لكو اهتضيح يف مايا ةعبس مقتلف ابجرف يف لما مد نوكي نا كلذو
 ضهر يو هبايث لسغي اهعمتمب اند نم لكو * سم هيلع سلجت ام عيمجو سمن اهتضيح يف هيلع عيجضنت ام
 .يلا سجنباو ءاملاب صضحريو هبايث لسغي .هيلع سلجم ةينالا نم يشب اند نمو * بيغملا يلا سجنبو ءاملاب
 ناو * بيغملا يلا سهنيلف هل'اسامم هيلع ةسلاج يه يذلا .انالا يلعو ابعييفم يلع ناك ناو * هبيغملا

 ضاف ةءارمأ ياو د سما هيلع عجتن# عهضم لكو مايا ةعبس سجناو هيلع اهتضيح مكح راص دقف لجر اهعجاض
 * ةسجن اهضيح ماياك اهتساجحت ضيف مايا عيمج يف نكتلف هبقعب وأ اهضيح تنقو ريغ نم ةَريثك امايا اهمد
 يذلا ءانألا عيمجو اهضيح عجضمك ابل نكيلف اهتضيف مايا لوط سجن هيلع عهضنت يذلا عهضملا عيمجو
 ءاملاب ضحتريو ةبايث لسغيو سهييلف اهنم يشب اند نم لكو * اهتضيح يف هتساجمنك اسمن نكيلف هيلع سلجت
 نماثلا مويلا يفو د« رهطت كلذ دعبو مايا' ةعبس سعتلف ابتضيح نم ترهط يه ناو * بيغملا يلا سهجنيو
 رخآلاو ةاكذ امهدحا مامالا لمعيو *رصعملا ءابخ باب يلا مامالا يلا امهب يتاقو مامح يخرف وا نيئينفش ذخات

 اوكلهي الو مهتساجن ليارسا ونب بنج نا بجيف + اهتساجن ضيف نسم هللا يدي نيب اهنع رفغتسيو ةديعص '
 ضياحلاو اهب سهتتلا ةفطن هنم جرخا نمو بياذلا ةعيرش هذه #* مهنيب يذلا ينكسم اوسهن مه اذا مهتسامبب

 ظ * ةسجن عجاضي لجرو يثناو ركذ نم هبوذ ضيافلاو اهثمط يف



 رشع سداسلا لصفلا

 ناب كلخا نورهرم هل لاقو »#* اتامف هللا يدي نيب امدقت با نوره ينبأ تلوم دعب يسوم ملك هللا نأ

 تومي اليل قودنصلا يلع يذلا ءاشغلا ةرضح يلا فمحسلا لاب نم سدقلا يلا تاقوالا نم ريثك يف لخدي ال

 ةاكذلل رقبلا نم اتر رضح ناب سدقلا يلا نوره لخدي رومألا هذبب # ءاشغلا قوف نم مامغلاب يلجتم ينال
 أرانز دلقتيو رشع نم ليوارس هندب يلع نوكي نا دعب ةسدقم رشع نم ةينوت سبلي ناو #* ةديعصلل اشبكو
 نم .ذخايلو #* اهسبليو ءامب هندب لسغي سدقلا بايث هذهف كتللذ لثم ةمامعب ملعيو ضخ“ رشع نم
 هل رفغتسيو هل يذلا ةاكذلا تر مدقين اللا يدتبيف #* ةديعصلل اشبكو ةاكذلل نيدوتع ليارسا ينب ةعامج دنع

 نيمهس امهيلع يقليو »رضعملا ءابخ باب دنع هللا يدي نيب امهفقيو نيدوتعلا ذخاي مث * هعيب لها
 * ةاكذلل هيف هعنصيو هللا تيبل مهسلا هيلع عقو يذلا دوتعلا مدقيف #*زازع لبجل رخالاو هللا تييبل امهدحا

 * زازع لبج يف قلطي مث هيلع رفغتسيل هللا يدي نيب ايح فقوي زازع لبجل مهسلا هيلع عقو يذلا دوتعلاو
 نم ران رمج ةرمجملا ءالم ذخاي مث * هاذي مث هتيب لهالو هل رفقتسيو هل يذلا ةاكذلا تبر ةيناث. نوره مدقيو
 + فجسلا لخاد يلا عيمجلا لخديو قوقدملا غامسالا روخب نم هتينفح ءالمو هللا يدي نيب نم مبذملا قوف
 * تومي ال هناف قودنصلا يلع يذلا ءاشغلا روخجلا بابض يطغي يتح هللا يدي نيب رانلا يلع روخبلا كلذ قليلو
 * تثارم عبس هنم هيدي نيب مكنب مث ةدحاو ةرم.اقرش ءاشغلا هلابق هعبصاب هىكنيف ايمي ترلا مد نم فذخاي مث

 ناب ترلا مدب عنص امك هب عنصيف فجسلا لخاد يلا ايش. همد نم لخديو موقلل يذلا ةاكذلا دوتع مبذي مث

 كاذكو مهبونذ عيمجو مهعورجو ليارسا ينب يماعم نع سدقلا يف رفغتسيف # هيدي نيبو ءاشغلا ةلابق هنم مهني
 ءاببخ يف سانلا نم دحا نكي الل * مهيصاعم نيب اميف مهعم نكاس وه يذلا رضعملا ءابخ يف نيمدلا نم عنسصي
 * نيليارسالا قوج عيمجلو هتيب لهاو هل رفغتسا دقو جرخ# نا يلا سدقلا يف هنع رفغتسيل لخدي نيح رضعتلا
 عضيف نيعومج# دوتعلا مدو ترلأ مد نم ذخاي ناب هنع رفغتسيف هللا يدي نيب يذلا مبذملا يلا جرخ# مث
 * ليارسا ينب يصاعم نم هسدقيو هرهطيف تارم عبس هعبصاب هنم هعتس يلع مضني مث # اريدتسم هناكرا يلع
 رقاو هسار يلع هيدي دنسان ىلا دوتعلا مدق .مبذملا دنعو رضمملا ءابخ فو سدقلا يف رافغتسالا نم غرف اذاف
 يلا هل دعم لجر عم هب بثعب دوتعلا سار دنع اهالت اذاف مهاياطخ عييمجو مهمورجو ليارسا يندب بونذب
 نوره لخدي مث هربلا يف هقلطي مث ةعطقنم ضرا ىلا مهبونذ عيمج نع هقنع يلع دوتعلا لمح وهف #ربلا
 ءاملاب هندب لسغي مث * كانه اهعديو سدقلا يلا هلوخد يف اهسبل يتلا رشعلا بايثلا عزنيف رضدملا ءابخ يللا

  تاوكذلا مومو 0 مهلو هل رفغتسيو موقلا دياعصو هدياعص برقيف جرخ#و ةمولعملا هبايث سبليو سدقم عضوم يف
 يلا لخدي كللذ دعبو ءاملاب هندب صحريو هبايث لسغي زازع لبج يف دوتعلا قلطملاو ه مبذملا ىلع اهرئقي

 جراخ يلا يرضملف سدقلا يف رافغتسالل يش امهمد نم لخدا نيذلا ةاكذلا دوتعو ةاكذلا تير امو  ركسعملا

 - كلذ دعبو ءاملاب هندب ضحريو هبايث لسغي امهل قردتلاو # امهثورفو امهموكلو امهدولج رانلاب قرح ركسعملا
 ايشو مكسفنا اوعيجت نا عباسلا رهشلا نم رشاعلا مويلا يف رهدلا مدر مكل كلذ نوكيف *ركسعملا يلا لخدي

 عيمج نمف مكرهطيل مكنع رفغتسي .مويلا اذه فو د مكنيب اميف ليخدلا بيرغلاو ميرصلا اولمعت 21 لمعلا نم
 مامالا رفغتسي كلذكو * رهدلا مسر مكسفنا نوعمج نأ مكل لطع يه هتمربسو | اورهطاف هللا يدي نيب مكاياطخ

 سادقالا صاخ يف رفغتسيف + سدقلا بايث رشعلا هبايث سبليف هيبا ناكم م.ويل هبجاو لمكيو مسمي يذلا
 كاذك رفغتسي نا رهدلا مسر مكل اذه نوكيذ # قوجلا ريام نعو ةميالا نع رفغتسي مبذملا دنعو رصعملا ءابخ يف
 2 يسود هللا رمأ امك نورط عبصف ةدسسإأ ف ةدحاو رسم مهاياطخ عيمج نم ليارسأ يئب نع



 رشع عباسلا لصفلا

 .يأ # هب هللا رما يذلا رمالا اذه مهل لقو ليارسا ينب رياسو هينبو نوره رم # الياق يسوم هللا ملك مث

 رضصصلا ءابخ باب يلا هب يتءاي الو * هجراخوا ركسعملا يف ازنع وا اشبك وا اروث مبذي ليارسا يب نع لجر

 . هللا يدي نيب اهب اويجسبف ءارعصلا هجو يلع ابهنوحب ذي م.لعل يتلا مهحابذب ليارسا ونب اوتءاي يكل د هموق نيب نم
 باب دنع يذلا هللا -مبذم يلع اهعد مامالا شريو # هللا ةمالس ميابذ اهوحبذيف مامالا يلا رضعمتلا ءابخ باب يلا
 . يف نوغطي مه نيذلا نيطايشلل مهحيابذ ادبا اوحباذي الو # هللا دنع ايضرم اوبقم اهمحشس رتقيو رصعملا ءابخ

 اميف. لخادلا بيرغلا نمو ليارسأ ينب نم لجر يا مهل لقو #* مهلايجأل رهدلا مسر كلد مهل نوكيف مبعبت
 نم ناسنالا كلذ عطقنيف هلل كاذك هبرقيل هب يتءاي الرضعحملا ءابخ باب يلاو * احججبذ وا ةديعص قرح مهنيب

 هب يبضغ تللحأ مدلا نم ايش لكداي مهنيب اميف نيلخادلا ءابرغلاو نييليارسالا نم لجر يأو د هموق. نيب

 مينيب اميف نيليخدلا ءابرغلا نمو ةيليارسالا نم لجر ياو * امد لكءاي ال مكنيب اميف ليخدلا بيرغلا يتح

 لك نييرشبلا سوفن نأل * بارتلاب هراريو همد بصيلف الالح نالكوي نيذلا ريطلاو شحولا نم اديص داص
 مدلا رشبلا لك سوفن ذا اولكءات ال يرشب لك مذ ليارسا ينبل تلق ينالو مهنم: دحاو لك مد يف اهنم ةدحاو

 ضهر يو هبايث لسغيلف بيرغلاو ميرصلا نم ةسيرف وأ ةليبن لكأ لجر ياو د»* عطقني هلكأ نم لكو اهنكسم

 * هرزو لمح يف داز ذقف هندب ضحري ملوا اهلسغي ماوه ناف *رهطي مث ليللا يلا سجنلو ءاملاب

 رشع نعانلا لصنلا

 هب متمتا يذلا رصم دلب لها عينصك د مكبر هللا انا مهل لقو ليارسا ينب .ملك # الياق يسوم هللا ملك مث
 اوعنصاف يماكحا د اوريست ال مهموسربو اوعنصت الف هيلا مكلخدم انا يذلا ناعنك دلب لهأ عينصكو اوعنصت ال

 ؛كيبا ةوس تملقو # هللا انا اهتوس فشكل مدقتي ال هتاذ بيسن يلا مكنم لجر لكو # هللا انا ةميادلا
 كيبا ةجوز يبف كيبأ ةوس اماو د اهتوس نفشكت ال اهسفن كلما يبف كما ةوس اما فشكت ال كما ةوسو
 ةوسو »* اهتوس بفشكت الف اجراخ وا الخاد ةدولوملا كما ةنباوا كيبا ةنبا كتخا ةوسو # اهتوس نىفشكت الف

 ينلا يه كيبا نم ةدولوملا كيباأ هةجوز هنبا ةوس د»* كتوس امهنال امهفشكت الف كتنبا تسب وأ كنبا ةنبآ

 كما تمخا ةوسو »* كيبا ةبيسن ابنال فشكت الف كيبا تمخا ةوس ه# اهتوس نفشكت الف كتخا اهنا تسيب

 ةوسو »* كيخا ةوسك اهنال فشكت الف كيخا ةجوز ةوسو # اهفشكت الف كدبا ةجوز يهو فشكت الف كتنك

 . يهن بياسن نه دأ امهبتوس فشكتل امهذهتت ال اهتنبا ةنباو اهنبا ةنبأ كلذكو نفشكت الف ابتنبأ ةوسو ةءارمأ

 ةضيح يف ةءارما يلاو #* اهتايح يف اهعم اهتوس فشكل اهترض نوكتل ذغتت ال ابتخا عم ةءارماو # ْشحاف

 طعت الو # اهب سجنتل الو لاسنال كدعجاضم لعجت ال كبحاص ةجوز عمو # اهبتوس فشكل مدقتت ال ابتساجن
 اهناف ءاسنلا ةعجاصضم بيورض يلع عجاضي الف ركذلاو # هللا انا كبر مسا لذبت الو منصلل بيرقتلل كلسن نم
 اهوزنتل ةميهب يدي نيب فقت ال ةءارمالا كاذك اهب سهنتتل كتعجاضم لعجت ال مياهبلا نم يش عمو # ةهيرك



 .هراكملا هذه نم ايش اوعتصت الو يماكحاو يعوسر متنا اوظفحاف د هلهأ دلبلا تتشف مهبونذب مهتبلاط ضرالا لها

 »* سج ىتح مكلبق نم نيذلا دلبلا لها هعنص هراكملا هذه عيمج لا # مكنيب اميف ليخدلا بيرغلاو ميرصلا

 هراكملا هذه نم ايش عنص نم نا اوملعاو د مكلبق نم نيذلا ممالا تتش امك هومتسج اذا دلبلا مكتنشي اليل

 يتلا هراكملا موسر نم اوعنصت اليل مكتظفحتسا ام اوظفحاو # اهموق نيب نم تاعناصلا سوفنلا كلت مهنم عطقنت
 ا * مكبر هللأ انا اهب ينوصعت الو مكلبق نم يتمعنص

 رشع عساللا لصفلا

 لك فخبل . + سودقلا مكبر هللا ينل نيسدقم اونوك مهل لقو ليارسا ينب ةعامج رم # الياق يسوم هللا ملك مث
 انا مكل اوعنصت ال تاكوبسم تادوبعسو ناثوالا يلا اولوت ال د مكبر هللا انا يتوبس اوظفحاو هاباو هما ناسنا
 نمو مكحبد موي يف لكوي نوكي ناب دوحب دا مكنم يضتري ام يلعف هلل ةمالس مبذ متم داو * مكبر هللا

 * لبقي ال سخالك وهف ثلاثلا مويلا يف ءيشن هنم لكا ناو #رانلاب قرحبلف ثلاثلا مويلا يلا يقب امو + هدغ
 الف مكدلب عرز متدصح الاو د هموق نيب نم ناسنالا كلذ عطقنيو هللا سادقا :لذب امل ةرزو لمح دق هلكاو

 لب هطقلت الف كلمرك طرغمو هسمت الف كلمركو #* هطقلت الف كعرز طاقلو اهدصحتف كتعيض نم ةبيح صقتست

 الو * هبحاصب مكنم ,يرما لك ثعكني الو اودع الو اوقرست ال # مكبر هللا انا بيرغلاو فيعصلل اهكرتا
 ريجالا ةرحآ تمبت كو هبصغت الو كتابحاص مشغت الو هللا اناف كبر مسأ تماذب نأ كناف ايذك يمساب اوفلعت

 اروج اوعنصت ال هللا انا كبر فخو ارثعم ريصت ال يمعالا يدي نيبو مصا متشت ال # ةادغلا يلا كدنع

 مقت الو كموقب الحام صمت الو * لدعلاب كموق نيب اميف مكحا لب اميظع اولجت الو اريقف اوباحت الو مكحلا يف
 دقت الو منت ال # ارزو هنع لمحت الو ةظع هظع لب كبلق يف كاخا .ءانشت ال #* هللا انآ كبحاص مد يلع :

 نم اهزنت ال كمياهب اهوظفحاف يموسرو # هللا انا كسفنل بحت ام لثم كبحاصل بمبحاو كسموق يلع
 لجر ياو * كيلع لعي ال ناتكو فوص نيمحلم نيعون نم بوثو نيعون نم اهعرزت ال كعايضو نيعون
 الو ةدودح“ كدلف اهيلا اهقتع عفدي ملو ءادفت مل .ادنو لجرل ةبوطخم ةما يهو لاسنا ةعجاضم ةءارمأ عجاض
 هب هنع مامالا رفغتسيف .# مثالا نابرقل اشبك رصعملا ءابخ باب يلا هلل هنابرقب تايلف * قتعت مل ذا التقي
 اومرحن معطم رج لك نوسرغتف دلبلا يلا نولخدت !ذأو » كلد هل رفغيف ءاطخا يتلا هتيطخ نع هللا يدي نيب

 * هلل الهوم اسدقم هرمث عيمج نوكي ةعبارلا ةنسلا ينو د لكوي ال امرح“ مكيلع نوكي نينس ثالث اميرحن هرمث
 * اولءافتت الو اوريطتت الو مدلا عم اولكءات الو د هتلغ يف مكل ديزا مكبر هللا يناف هرمث نولكءان- ةسماعلا ةنسلا فو
 اولعجتت ال مسو ةباتكو مكندبا يف اولعجت ال تيم يلع اشدخو #* كتيدل اياوز لصاتست الو مكسار يتيواز اوفذحت الو

 يسدقمو اهوظفحاف يتوبس * شحاوف يلتمتف ضرالا لها رجني اليك روجملل كتنبا لذبت الو # هللا انا مكيف
 يدي نيد نم د مكبر هللا انا كلذب ينرصعت نا اوبلطت الو نيفارعلاو نيذوعشملا يلا اولوت الو د هللا انا هوقوتف
 * هورطضت الف مكدلب يف مكعم بيرغ نكس اذاو: * هللا انآ كبر فخو ايييشلا هجو هبو مقف ةبيشلا يذ
 يف ءابرغ متنك ام لاط هناك كلسفنل بع امك هل بحاو مكنيب اميف ليخدلا بيرغلا مكنم ميرصك مكل نكيلو

 ةلداع نيزاوم لب * لايكملاو نزولاو ةحاسملا ين الو مكحلا يف اشغ اولعفت ال * مكبر هللا انا رصم دلب
 اوظفحاو هءرصم ضرا نم مكل يرخملا مكبر هللا انا مكل نوكي ةلداع طاسقاو ةلداع لايكاو ةلداع تاجهنصو

 * هللا انا اهب اولمعاو يءاكحاو يعوسر عيمج



 نورشعلا لصفلا

 ل ا ايس عسل يابو باسل 8#
 نأو دنع يمسأ لذيبو يمدقم سجن يل مسلل هلسن نم يلعا 1ذا هموق نيب نم ةعطقاف ناسنالا

 كلذب يبضغ تللحأ ٠ * هولتقي ملف منصلل هلسن نم هياطعا يف ناسنالا كلذ نع الفاغت دلملا لهأ لئفاغت

 نيذوعشملا يلا يلو ناسنا ياو * مهموق نيب نم منصلا ءارو هعبت نيغاطلا عيمجو هعطقاف هيسناجبو ناسنالا
  نيسدقم اونوكو اوسدقتف »* هموق نيب نم هتعطقف ناسنالا كلذب يبضغ تللحا مبعبت ناد اا
 التق لتقيلف هماو هابا نعل ناسنا ياو د مكسدقم هللا انا ينال اهب اولمعاو يموسر ا * مكبر هللا انا يللا

 » التق ةينازلاو ينازلا لتقيلف هبحاص ةءارماب انز وأ لجر ةجوزب انز لجر ياو * همد لح دقف هماو هابأ نعل امل
 عجاض لجر ياو #* امهمد لح دقف اعيمج الثق التقيلف هيبا ةوس فشك دقف هيبا ةجوز عجاشض لجر يأو

 ءاسنلا ةعجاصم نف يلع اركد عجاض لجر ياو » امهايمد لح ةيهاد اعنض املو اعيمج الثق التقيلف هتنك

 وه قرحبلف ةشحاف كلتف اهماو ةءارما ذختا لجر ياو # امهايمد لح دتف التق التقيلو ةهبرك اعيمج اعنص دقف
 57 ل لا ا يل ل

 امهعد لح دقف ةيهاد اعدص اهل ةميهبلاو ةءارملا لتقاف اهوزنيل ةميهب يلا تسدقت ةءارمأ ةياو * اهولتقاف

 نم اعطقنيلف راع كلذف هتوس يلا ترظنو اهتوس يلا رظنف هما ةنبا وا هيبا نبأ هتخا ذخا لجر ياو * كلذب
 يرعو اهتوس فشكف اضياح ةءارعا عجاض لجر ياو #* هرزو لمح دقف هتخا ةوس فشك املو امهبموق ةرضح
 نم نآل فشكت الف كتتمعو كتلاخ ةوسو #* امهموق نيب نم اعيمج اعطقنيلف ابعد عيبن تنفشك يهو ابعيبن

 ناتومي امهرزو المح امهنإو همع ةوس فشك دقف همع ةجوز عجاض لجر ياو # ةرزو لمح دقف هتبيسن يرع
 اوظفحاف د ناميقع ناتومي هيخا ةوس فشك املف هنم ةدعبم يه يتلا هيخا ةحوز ذختلا لجر ياء * نيهيقع
 ممالا ةريسب اوريست الو # هوزومتل هيلا مكلخدم انا يذلا كلبلا مكتتشي الو اهب اولمعاو يماكحاو يموسر عيمج
 اناو مهدلب نوزوحت متنا مبل تللقو #* ميتيلق هذه عيمج اوعنص امل مهنال مكيديا نيب نم مهدراط انا  نيذلا

 ةميهبلا اوزيمتف * ممالا نيب نم مكتزرفا يذلا مكبر هللا انا لسعلاو نبللا ضيفت ادلب ازوح هايا مكيطعا
 يذلا ضرالا يلع بدي أم زياسو رياطلاو ةميببلاب مكسفنا اوسجرت الو سجنلا نم رهاطلا رياطلاو ةسجنلا نم ةرهاطلا
 لجر ياو * ةصاخ يل اونوكتل ممالا نم مكتزرفا سودقلا هللا انا ينال نيسدقع يل اونوك» * سيجنتلل مكل هتزرفا
 + امهوامد تلح دقف امهنومجري ةراجحلابو التق اتقيلف افارع وأ !دوهفم انيدرع هع اون ناك ةءارسأو

 نورشعلاو يداعلا لصفلا

 هييسنب الا * هموق نص تميمب مكنم دحاو لك سجمنل 1 مهل لقو نوره يسبب ةميألا رم يسومل هللأ لاق مث

 او * سمت ابيف لجرل رصت مل يتلا يهو هيلا ةبيرقلا ركبلا هتخاو د هيخاو هتنباو هنباو هيباو همأ هيلا برتالا

 ال مبنادبا فو اهوقلمحي ال مهاحل ءاياوزو مهسور رعش نم اغتن اوفتني الل # هلذبت اهناف هموق يف ريطخب سجن

 نوريصيو ةميادلا مهبر هللا نيبارق نوبرقم مه دا منا همسأ اولذبي الل مهبرا نيسيدق اونوكيلو د اشدخ.اوشدخ#
 سدقم مهنم دحاو لك ناف اوجوزتت ال اهلعب نم ةقلطم ةءارمابو اوجورتي ال ةلوذبمو ةرجاف ةءارماب * نيسدقم
 * مكسدقم سودقلا مكبر هللا يا امك اسدقم كل نكيلف ميادلا كبر نابرقخ برقي هنال مازلالاب هسدقف د هبرل

 بصي يذلا هتوخا نم ريبكلا مامالاو *رانلاب قرعتلف اهابا تستف دتن ترجفف تلذبت ماما لجر ةنبا ياو.
 تميم ناسنأ يا يلاو »* اهقزمي 2 هبايثو هسءار ثعشي الف بايثلا سبلب هبحاو لمكيو مسملا نهد ةهسأر يلع



 جات راص امل هناف هبر سيدقت لذبي الو امهءارو يرخا 2 سدقملا نمو »* سجن ال هماو ةيباب هنا ينح لخدي ال

 جورتي الف ةرجافو ةلوذبمو ةقلطم وا ةلمرأ اماو * ركب ةءارماب الا يورتي الف وه, # هللا انا هيلع هبر مسم نهد
 ملك مث * هسدقم مكبر هللا ينآل هموق نم اهاوسب هلسن لذبي الو * سوزتي هموق نم ركب ةءارماب الا نهادحاب

 برقيل مدقتي 91 بيع هيف نكي مهلايجأ رم يلع كلسن نم لجر يا هل لقو نورهرم # الياق يسوم هللا
 ربسك هب لجر وا * عماخلاو سرخالاو نمزلاو يمعالا كلذ نمف مدقتي ال بيع هيف لجر لك نا # هبر نابرق
 لك كاذك #*رداوازازحوا برج هب وا تكو هينيع يف نم وا شفخا وا بدحا وأ #* دي رسك وا لجر
 2 هللا نابرقف هيف بيعلا كلذ نكي امهمو هللا نيبارق مدقيل مدقتي ال مامالا نوره لسن نم بيع هيف لجر

 مدقتي الو هيلا لخدي الف فجسلا اماو * لكءاي اهماوعو سادقالا صاوخ نم هبر قزر نكل # هبزقيل مدقتي
 ينب رياسو هينبو نوره كلذب يسوم رماف # اهسدقم هللا ينل يسداقم لذبي الل بيع هيف ذا مبذملا يلا
 * ليارسأ

 نورشعلاو يناثلا لصفلا

 مه امم امدق هتيمص ام اولذبي الو ليارسأ ينب سادقا اوبناجح ناب هينبو نوره رم # الياق يسوم هللا ملك مث

 ليارسا اونب اهسدقي يتلا سادقالا يلا مدقت مكلسن نم لجر يا مكلادجا رم يلع ميل لق # هللا انآ يل دوسدقم
 صربأ وه اميف نوره لسن نم لجر يأ # هللا ٍينآل يملاع نم سفنلا كلت ضرقنتف همزلي سجن دح يف وهو
 وأ * لسن ةعجاضم هلم تجرخوا تيم سجن سم نمو رهطي نا يلا سادتالا نم لكءاي اف بياذ و؟
 يلا سجنيلف كلذ نم ,يشب اند ناسنا ياف * هتساجأ ليدس يلع هنم سجل نأ هليبس بيبد لكب اند لجر

 نم لكءاي كلذ دعبو رهط دقف سمشلا تباغ اذاف # ءاملاب هتاذ لسغي نا يلا سادقالا نم لكءاي الو ليللا
 الو مهتظفعتسا ام ارظنملف هللا انآ كلذب ينيصعيو امهلك.اي الف ةميقسلاو ةتيملاو د هماعط هنال سادقالا
 ينح اسدق لكاي الف يبنجا لكو »* كللد سدقم هللا انا يتال هولذبي مه ادا هبيسب أوكلهيف ارزو هيلع اولمحا

 نولكءاي مه هتيدالت كلذكو هنم لكءاي وهف هلامب اناسنأ يرتشا ماسأ يأو د امدق لكءاي 3 هريجاو مامالا فيض

 تراص ماما نبا ياو * سادقالا عيافر نم لكءات ال يبف ايبنجا الجر تجوزت ماما نبا ياو « هماعط نم
 نولكءاي ال نييبنجالا رياسو لكءات اهيبا ماعط نمو اهابص مكحمت اهيبا تسيب يلا دعتلف ابل لسن الو ةقلطم وا ةلمرا
 دو د سدقلا نع مامألا يلا هعفديو هسمخ لئثم هيلع دزيلف اوهس سادقالا نم ايش لكا ناسنأ يأو د»* هنم

 هللا ينال مهمادقا كاذك اولكا اذا اماثاو ابرنذ اهنع اولمحف »# هلل هنوعفري امو ليارسا ينب سادتا اولذبي
 نم وأ ةيليارسالا نم لجر يا مهل لقو ةيليارسالا رياسو هينبو نوره رم # الياق يسوم هللا ملك مث د مهسدقم
 * ةديعص هلل هنوبرقي يذلا ميعربت وا مهروذن نم بورض يلع انابرق برقي نا ءاش اهيف نيلخادلا .ابرغلا
 يضتري ال هناف هوبرقت الف بيع هيف امو #*زعاملاو ناضلاو رقبلا نم اركذ احح“ نوكي نا مكنم يصترملاف
 ميحتلاف رقبلا نم وا منغلا نم اعربت وأ ارذن غيوست هلل ةمالس مبذ برقي نأ ءاش ناسنا يا كلذكو # مكنم

 الف زارح وا برج وأ لولءوث تادوا ةروتبم وا ةروسكم وا ءاروع نم * بيع هيف نكي آل هنم يضترملا وه
 عربتلا ةيج يلع هعدصاف طيليق وا ةزرماغ ةاش وأ روث يأو د هلل مبذملا يلع انابرق اهنم اولعجن هو هلل اهوبرقت

 اهوعنصت الف مك دلب ينو هلل اهوبرقت الف عوطقملاو لصنملاو قوقدملاو سورمملاو * يضتري 2 رذنلا ةبج يلعو
 وه يذلا بيعلا وهو ابعم اهداسف نال بويعلا هذه نم ء2يش. هيفو ميادلا مكبر نابرق اولبقت 3 ءرملا دي نمو
 هما عم مايا ةعبس مقيلف دلو يدجوا لمح وا لجمع يا # الياق يسوم هللا ملك مث د مكنم يضتري الف اهيف

 اذإو * دحاو موي يف اهدلوو اهوحبذت ال ةجتنلاو ةرقبلاو + هلل انابرق برقي نا يضتري ادعاصف نماثلا مويلأ نمو
 ةادغلا يلا هنم اوقبت و طقف مويلا تللذ يف لكوي نوكي ناب * دوا لأ مكنم يضتري ام يلعف هلل ركش معبد متحد

 ٍ ش ن2
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 نيب اميف سدقتا لب يسدق مسا اولذبت الو د هللا ينال اهب اولمعاو ياياصو اوظفحاف * كلذب ترما هللا انا
 » هللا انا اهلا مكل نوكءال رصم ضرا نم مكل جرخملا  مكسدقم هللا يننأ ليارسإ يب

 نورشعلاو ثلاثلا لصفلا

 هذه ةصاخ ءامساب اهومست نأ بجي يتلا هللا دايعا مهل لقو ليارسا ينب رم # الياق يسوم هللا ملك مث
 كاذك اولمعت ال ةعانص لك سدقم مساو تيبس يه ةلطع عباسلا مويلا فو عيانصلا عنصت مايا تس د يدايعا
 يف ةصاخ اهرمست نا بجي يتلا ةصاخ اهءامسا يتلا هللا دايعا هذهو »* مكنكاسم عيمج يف ملل تبسم يه

 اذه نمرشع سماغلا مويلا يو # هلل مصف نيبورغلا نيب هنم رشع عبارلا .مويلا يف لولا رهشلا يف  اهتاقوا
 لكو مكل نوكي سدقم مسأ اهنم لوألا مويلا يفو #* ارييطف اولكءات نا بج مايا ةعبس هلل ريطنلا مح ربشلا
 ةعانص لكو سدقم مسا عباسلا مويلاو مايالا ةعبسلا هذه يف هلل نيبارق اوبرقو د اوعنصت ال بسكم ةعانص
 انا يذلا دلبلا يلا نولخدت اذا مهل لقو ليارسا ينب رم # الياق يسوم هللا ملك مث #* اوعنصت ال بسكم
 مكنم يضتري ام يلع هللا يدي نيب هكرحبف  مامالا يلا مكداصح لوا رمغب اوتءاو اهعرز نم اودصحاف مكيطعم
 نم هعمو # هلل ةديعص نس نبا احبح“ المح هل مككيرحت موي يف اوبرقو * ةلطعلا دغ يف هل هكيرحل نكيلو

 اكيرفو اقيوسو ازبخو د طسق عبر رمغلا نم هجازمو هلل ايضرم الوبقم انابرق نهدب توتلم ديمس نم نارشع ربلا
 * مكتكاسم عيمج يف مكلايجا رم يلع رهدلا مسر مكبر نابرقب اوتءات نأ يلا مويلا كلذ تاذ يلا اولكءات ال

 هتعباسلا تبسلا دغ يلاو » نوكت ةمات عيباسا ةعبس كيرعتلا رمغب مكتيج موي نم ةلطعلا دغ نم اوصحاو
 كيرمتلل ربخب مكنكاسم نم اوتءات ناب # هلل اديدج انابرق اوبرقو اموي نيسمخ هنوصحت ام عيمج ريصيف
 حاحب نالمح ةعبس نيفيغرلا عم اوبرقو - هلل اروكب امه نازبخ اريمخو نانوكي اديمس نيرشع نم نيفيغر
 اضيأ اوبرقو # هللا دنع ايضرم الوبقم انابرق امبجازمو امهربو هلل ةديعص نانوكي اشبكو رقبلا نم اروثو هنس يب
 روكبلا يفيغر عم مامالا بجي ام اهنم كرحيف # ةمالسلا مذل تس ينبا نيلمحو ةاكذلل زعاملا نم ادوتع
 موسيلا كلذ تاذ اومسو , * مامالا يلا عفدي هلل اسدق نكيلو نيلمحلا نع نكيلو هللا يدي نيب اكيرغت

 اذاو د مكلايجا رم يلع مكنكاسم عيمج يف رهدلا مسر اوعنصت ال بسك ةعمد لكو مكل نوكي اسدقم امسا '

 بيرغلاو فيعضلل هلقلت الف كعرز ريشنو كداصح يف كتعيض ةهح صقتست الف. مكيضرا عرز متدصح
 عباسلا رهشلا نم لوالا مويلا يف مهل لقو ليارسأ ينب رم # الياق يسوم هللا ملك مث # مكبر هللا انا امهكرت؟

 هللا ملك مث # هلل انابرق اوبرقو اولمعت ] بسكم ةعانص لكو * سدقم :مساو ةبلج قيوبتو ةلطع مكل نوكي
 اوبرقو مكسفنا اوعيجاو مكل نوكي اسدقم امسا نارفغلا موي وهف عباسلا ربشلا اذه نم رشاعلا اما # اميلكت يسوم
 هللل يدي نيب مكنع هيف رفغتسي مكل نآرفغ موي هنال مويلا اذه تاد يف اولمعت ال لمع لكو * هلل. ةدايز انابرق

 لمعلا نم ايش عدصي ناسنا لكو »#» هموق نم عطقنيف مويلا اذه تاد يف موبعي ل غلاب ناسنا لكو  مكهالا

 مكلايجال رهدلا مسر اولمعت ال عنيانصلا نم ايش تاذك # هموق نيب نم ناسنالا كللذ ديبا مويلا اذه تاذ يف
  يلاتلا ءاشعلا يلا رهشلا يف ةعستلا ةيشع نم مكسفنا اوعيجتلب مكل تبس ةلطع يه # مكلكاسم عيمج يف
 اذه نم رشع سماغلا مويلا نم مهل لقو ليارسا ينب رم # اميلكت يسوم هللا ملك مث #* مكتلطع اولطعتو
 فو # اولمعت ال بسسكم ةعنص لك سدقم مسا لوالا مويلا يف #* هلل مايا ةعبس لاظملا مح عباسلا رهشلا
 هسدق يف اوثكماو هلل ةدايز انابرق اوبرقو مكل نوكي سدقمم مسا نماثلا مويلا يفو هلل انابرق اوبرقت مايا ةعبسلا هذه

 نم هلل نيبارق اهيف اوبرقتو ةصاخ ءامساب اهومست نا بمجت يتلا هللا دايعا هذه ه# اولمعت ال بسكم ةعانص لكو

 ينلا مكعربتو مكروذنو مكاياطع الخامو هللا توبس الخام د هموي يف موي لك بجاو جازمو ربو مبذو ةدعاص
 ةعبس هلل اجح اره < ضرالا ةلغ مكعمج نارا يف عباسلا رهشلا نم رشع سماخلا مويلا يف امإ» * هلل اهنولعجتت
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 نمو جرتالا رجت رمث نم لوألا مويلا يف مكل اوذخو د ةلطع نماثلا مويلا ينو ةلطع اهنم لوألا مويلا نو مايا
 + مايا ةعبس مكبر هللا يدي نيب هب اوحرفاو يداولا برع نمو رفضلا ةعنص يلع دوع ناصغا نمو لغثلا بل
 اوسلجاو هنوجتحت عباسلا رهشلا يف * مكلايجا رم يلع رهدلا مسر كاذك هتسلا يف مايا ةعبس هلل اجح كلذ اوجحو
 مكبر هللا انا ينا مكلايجا ملعي يكل * لاظملا يف اوسلجبلف ليارسا ينب نم يحرص لكو مايا ةعبس لاظملا يف
 ليارسا ينب يسوم بطاخت *رصم ضرا نم مهتجرخا نيح يمامغ نم لالظ يف ليارسأ ينب تسلجا
 ْ * هللا دايعاب

 نورشعلاو عبارلا لصفلا |

 - امياد هللا يدي نيب مبصلا ىلا ليللا نم نوره هدصني رضحملا ءابخ يف ةدابشلا فمش جراخ #* امياد جرسلا
 يتدلا هزبخاو اديمس ذخو د امياد هللا يدي نيب اهدصني ةرهاطلا ةرانملا يلعو »* مكلايجا رم يلع رهدلا مسر

 ةرهاطلا ةدياملا يلع ةدصنم تمس فص لك يف نيفص يف اهريصو * نيرشع نم هقدرج لك نكتلو ةقدرج ةرشع

 هفصت تمبس موي لك فو د هلل ابرقم احوف زبلا يلع نكيلو ايكذ انابل ةفوفصملا يلع لعجاو ه# هللا يدي نيب

 ميل هنال سدقم عضوم يي هولكءايل هينبو نورهل عفري مث  رهدلا دهع ليارسا يب دنع نم امياد هللا يدي نيب
 نيب اميف يرصم لجر نبا وهو ةيليارسا ةءارما نبا ماق املو * رهدلا مسر هللا نابرق نم سادقالا صاوخ نم
 هب اوتاف همتشو مسالا ةيليارسالا نبا بسسو : يليارسالا لجرلاو ةيليارسالا نبا اذه ركسعملا يف صانت ليارسا ينب
 * هللا مف نع ةرما مهل نيبتيل سبعلا يف هوعضوف د ناد طبس نم يربد ةنبا ثيمولش هما مسا ناكو يسوم يلا

 تلاذك هبس نمو # اميظع ارزو لمح دقف هبر متش ناسنا يا مبل لقو ليارسا ينب رمو د*رصضحملا لها عيمج

  ناسنا ياو * سءار لدب اسءار ابلثم ملسيلف ةميهب لتق نمو # التق لتقيلف سانلا سوفن نم ادحا لتق
 لعجي امك اهلدب نسللو اهلدب نيعللو رسكلا لدب رسكلل »* عنص امك هب عئصيلف هتما نم دحا يف ابيه لعج
 تامف اناسنا برض نمو مرغيلف تتامف ةميهب برض نمو #* هيلع هيف لعج كاذك ناسنا يف ابيع
 كلذب يسوم ملكف #* مكبر هللا انا ينال يحارصلاو ليخدلا هيف يواستي دحاو مكح مكل نكيلو د لتقيلف
 يلاعت هللا رما امب مهيلع لزن ام رياس يف اوعنصو ةراجتلاب ةومجرف ركسعملا جراخ يلا متاشلا اوجرخاو ليارسا يب
 ْ : ش يدوم

 - 1 نورشعلاو سماخلا لصفلا >

 مكيطعم انا يذلا كلبلا يلا نولخدت اذا مهل لقو ليارسا ينب رم # الياق انيس روط يف يسوم هللا ملك مث

 نم درافلاو هدصح ال كعرز فلخو »* كمرك ققدت الو كتعيض عرزت الف هلل تبس يه هلطع ةعباسلا ةنسلا

 كتمالو كدبعلو كل.الكبام مكل ةلطعملا ضرالا يف تبني ام نكيلو * ضرالل ةلطع ةنس اهنال هفطقت الف كبنع

 هذه اوسدقو # مكدلب عيمج يف قوبلاب هيف اوبرضا نارفغلا موي وهو عباسلا رهشلا نم رشاعلا مويلا يف بلجع
 * هزوح يلاو هتريشع يلا ءيرما لك هيف عجري اقالطا مكل نوكيف هلها عيمجل دلبلا يف ىتعب اودانو نيسمغلا ةنس



 ةتس ابنال * اهدارف اونطقت الو اهنلخ اودصعت الو اهيف اوعرزت ال نا نيسمعللا هلم قالطالا ةنس هذه طورش نمو
 # هتزوح يلا .يرما لك عجري قالطالا ةنس هذه ينو * ةحابم اهتالغ نولكءات .ارحصلا نمو ةسدقم مكل نوكت قالطالا
 قالطالا ةنس دعب نم نينس ءاصحاب »* داخا امكْنم دحاو لك نبغي الف هنم تسعئباوا كبحاصل اعيب تمعب اذاو

 ردق يلعو نمنلا هل رثكي نأ بج نيدسلا ةلمج ردق يلعف د * اهكعيبي اهتلغ .ءاصحابو كبحاص نم يرتشت

 * مكبر هللا يناف كبر فخو هبحاص دحاولا نبغي الو » ةاصحم تالغ كاعيبي امنا هناآل هل لقي نأ زوج ابتلق

 هنولكءاتف اهرمث ضرالا مكل جرحت * يب نيقثاو دلبلا اونكساو اهب اولمعاو اهوظفحاو يماكحاو يموسرب اولمعأو
 يتكربب رما. يناف 0 ل » نيقثاو اهب أوميقتو اينه

 يلا اقيتع اهنلغ نم نولك ءانا متن ناو ةئمانلا ةنسلأ يف نوعرزتو * نيتس ثالث اهتلغ مكيفكتف ةسداسلا ةنسلا يف مكل

 و + يل فايشاو ناكس معنا امناو يل اهنال اتابث عبت الف ضرالاو * اقيتع نولكات اهتلغ يع يلا ةعساتلا تسلا
 يلوتيف هيلا برقالا هيلو ثايلف هزوح نم ايش عابف تلوخا نهامت اذا» * ضرأل ةيالو اولعجا مكزوح دلب عيمج
 يلا لضافلا ريو هعيب ينس بسحيلف # هكاكف رادقم باصاف هدي تلانف يلو هل نوكي مل لجر ياو * هيخا عيب
 يلا هل يرتشملا دي يف هعيب قبيلف هيلع دري امرادقم هدي لنت مل نإو # هزوح يلا عجريو هعاب يذلا لجرلا
 يلا رابخلاب نوكيف روس اهل ةتيرق ف انكسم اتيب عاب لجر ياو #* هزوح يلا وه عجريو اهيف جرختو قالطالا ةنس
 تميبلا تمبث دقف ةمات ةنس هل لمكت نا يلا هكتفي مل ناو وح هكاكف هل نوكيف هعيب موي نم ةنس ءاصقنا

 اهل سيل يتلا ضابرالا تويبو #* قالطالا ةنس يف جرخيل الو هلايجال»و يرتشملل اتابث روس اهل يتلا ةيرقلا يف يذلا
 تويبو نييناويللا يرق اماو #* قالطالا يف جرخآو ةيالو اهل نوكي ناب 00 عايض لثمف اهب طيح روس
 ةدس يف هزوح ةيرقو عيبم تيب لك هنع يرخيلف مهنم كلد يرتش أ مف  ادبا اهوكتفي نأ مهلف مهزوح يرق

 * مهل رهدلا زوح اهنآل عبت ا مهارق .يف عايضو دا ردا نشب اجل مرح ين حرر مهتويب نآل قالطالا
 ةليع هنم ذخات الو * كعم شيعيف افيضو انكاس كل نوكي ناب :ددشاف كتلعم هدي تلامو ثوخا صامت اذاو

 مكبر هللا ينل  ابرب الو ةنيعب كماعطو كقرو هيلا عفدت الو * كعم شيعي ينح كبر نم فخو ابر الو

 كل هسفن عابف كععم كوخا نهامت اذاو 1 ا ا وك ب د رك
 نم جرخ# مث * كمدخل قالطالا نس يلاو كعم نوكي فيضو ريجاك لب #* ديبعلا ةمدخ همدهتست الذ

 اوعابي الف رصم دلب نم مهتجرخا نيذلا يديبع مهنل د هيابا زوحو هتريشع يلا عجريو هعم هونبو وه كدنع
 نيذلا ممالا نمف تلل نانوكي ناذللا كنتماو كدبعو * كبر فخو ةءامقلاب هيلع لوتست ال # ديبعلا عيب
 مكدلب يف نيدولوملا مهتريشع نمو نورتشت مكعم نيميقملا ناكسلا نم اضياو # ءامالاو ديبعلا نوتقت مكيلاوح
 ليارسا ينب مكتوخا دحا اماو ادبا مهنومدختستو زوحلا ثرومك مكدعب نم مكينب مينوثروت #2 ازوح مكل نونوكي
 هعم كوخا نهامتف كعم نكاسوا بيرغ دي تلان اذاو # ءامقاب هيلع لوتسي ال ليارسا ينب نم دحاو لكف
 هتوخا نم دحاو كاكف هل نوكي عاتبي نا دعبف * بيرغلا ةريشع لوصالوا كععم نكاس وا بيرغل هسفن عابف
 بساحيلف * هسفن كفن هدي تللان وا هكتفي هتريشع وا هتاذ بيسن نموا همع نباوا همعوا » هكتفي

 * ريجللا ماياك اهيف هعم نكيلو نينسلا ءاصحا يلع هعيب نمث طقسيف قللطالا ةنس يلا هل اهيف عابنأ هتس ذنم هيرتشم
 قالطالا ةنس يلا ليلق اهنم يقب ناو. * هءارش نمث نم ابوسنم هكاكف دري اهردق يلعف ريثك نيدسلا نم يقب ناذ
 0 ل ا وا ادام * هكاكف دري اهردق يلعو هبساحيلف

 * يل ديبع ليارسا يب رول ا هكج ويروج قالا نب ل نخب وقال هنو تنل ماو * كترضب
 * معبر هللا انا رصم دلب نم مهجرخا نيذللا يديبع مه



 | نورشعلاو سداسا| لصنلا
 هللا انا هل اودهستل مكدلب يف اوعئصت ال. افرخزم ارجو مكل اوميقت ال ابصنو اتوحنمو اناثوا مكل اوعئصت الو

 فاطقلا سايدلا مكل كردي ينح # هرمث جرخ# ءارعتلا رجشو اهادا ضرالا تجزرخاو اهتقو يف مكثويغ تازنا
 نوعجصكنتف ضرالا يف ةمالسلا لعجاو # مكدلب يف نيقثاو اوميقتو ايله مكماعط اولكءاتو رازبلا ثلردي فاطقلاو

 اوعقو مكءادعا متبلك اذاو + مكدلب يف رمي ال فيسو ضرالا نم دسفملا ناويدلا رش لطعاو معزم سيلو
 نيب مكوادعا عقيو ةوبر بلكي مكنم ةياملاو يام ةسمغلا مكنم بلكي .يتح #* مكفيس تحت مكيديا نيب
 نوجرمتت قثعملا قيتعلا نولكءاتو * مكل يدهعب يفواو مكرثكاو مكرمثاو مكيلا لبقاو :* مكفايسأ تمحو مكيديأ
 اهلا مكل نوكاو مكنيب اميف يرون ريساو د مكيلقا الو مكنيب اميف ينكسم لعجاو * ثيدحلا ةرضح نم قيتعلا
 سيبارق ترسكو اديبع مبل اونوكت نأ نم رصم كب نم مكتجرخا يذلا مكبر هللا انا # ابزح يل نونوكت متناو

 مكب لكواف تابوقعلا هذه مكب عنصا اضيأ انا * يدبع اوهسفت نالاو ياياصو اولمعت اليل يماكحا مكسفنا تلقو

 * مكرادعا هلكءاي وا غارفلل مكعرز نوعرزتو مكسوفن لبذيو مكنويع صخشي ام ةراحلاو لسلا يمح نم ةعرس يلع
 اولبقت مل نإو د مكل بلاك الو نورفتو مكويناش مكيلع يلوتسيو مكادعا يديأ نيب نم نومدصتف مكب يبضغ لحاو
 مكضراو ديدعلاك مكءامس لعجاو مكزع رادتقا رسكاو * مكاياطخ يلع اعبس بيداتلا يف مكتدز هذه عم ينم
 ملو اجاجل يعم متكلس ناو .* هرمث جرخ ال .ارحصتلا رجشو اهادا مكضرا جرخت الو اغارف مكاوق ينفيو. * ساخلاك
 نم عطقيو مكنم لكثيف ءارعتلا ناويح مكيف تققلطاو # مكاياطغك عبس يه ةبرض مكتدز يل اوعمست نا اواشت

 انا ترس # اجاجن يعم متكلسو تابوقعلا هذهب يل اوبداتت مل ناو د مكقرط شحوتتو مكددع للقيو مكمياه
 مكارق يلا نوعمتجتتف دهعلا ةمقن امقتنم افيس مكيزجاو # مكاياطخ يلع عبسب مكتبرضو حالا يلع مكعم اضيا
 روثت يف اماعط ءاسنلا نم اريشك زبخبو ماعطلا ةنوعم مكل رسكاو #ودعلا ديب نوملستو مكنيب اميف ءابولا ثعباو
 يعم متكلسو تابوقعلا «ذعب أوعيطتو 9 أوعمست مل نأو * نوعبشت الو نولك ,اتو ناريملا يف هن ددريو دحأو

 ذفناو #* مكتانبو مكينب موحل نولكءاتف د مكاياطخ ىلع اعبس مكتبداو جاجللا ةبوقعب اضيا انا تّرس  اجاجل

 مكسداقم شحواو ابارخ مكارق لعجاو # مكيلقاو مكثيغاوط داسحا يلع مكداسجا يقلاو مكدادنا عطقاو مكعيب
 نيب اميف مكيرداو د هب نوميقملا مكوادعا هنم نوشحوتسيو مكنم دلبلا شحواو د مكنابرق يضرا الو لبقا لو

 مهتعحل ول مهنا يتح ميهيادعا نادلي يف ميهبولق يف نيجلا لخدا مكنم نوقابلا» د اهب مكماقم يف مكلطع يف
 كلذ نوكي امك ضعبب مهضعب رثعو * كتلانه بلاك سيلو اوعقوو فيسلا نم برهلاك اوبرهل ةعفدنم ةقرو توص
 مكينفتو ممألا يف نودابتو د مكيادعا يديا نيب تابث مكل نوكي الل بلا كانه سيلو فيسلا لبق نم
 مهعم يه يتلا مييابأ بونذب اضياو مهيادعا نادلب يف مهبونذب نوعشخ# مكنم نوقابلاو #* مكيادعا ضرا
 اضيا اناف اوبوتي ملو اجاجل يعم مهكواسب اضياو يب اوثكن نا مهثكتب ميهبابا بنذو مهبونذب اورقا ناف * نوعشخي

 ركذاو #* مهبونذ اوفوتسي نا يلا وا شاغلا مهبلق مزهني نا يلا نيرخآ مهيادعا نادلب مهلخداو جاجللاب مهعم ريسا ا 1 ٠ .٠ ١ ٠ 5 97

 * مهضرالو مهل هركذا ميهربا عم يذلا يدهع اضياو قاحنا عم يذلا يدهع اضيأاو بوقعي عم يذلا يدهع
 ذا مهيازج نمو مهوازج اذه مهبونذ اوفوتسا مهو مهنم اهشاحبتساب اهلطع تمفوتساو مهنم تكرت يتلا ضردلا
 مهيلقا الو مهيف دهزا ال مهيادعا دلب يف مبنوك يف رومألا هذه عم اضياو د مهسفنا اهتلق يعوسرو يماكحا يف اودهز

- 



 ةرصحب رصم دلب نم مهتجرخا نيذلا نيلوالا دهع مهل ركذإو د« ميهبر هللا انا ينال مهعم يدهع جسفا الو مهينفا الو
 انيس روط يف ليارسا ينب' نيبو هنيب هللا اهلعج يتلا ليالدلاو ماكحالاو موسرلا هذه # هللا انا اهلا مهل نوكال ممالا

 نوكتف # موقيلف هلل'سوفنلا نم ارذن غوس ناسنا يأ مهل لقو ليارسأ ينب رم # الياق يسوم هللا ملك مث
 اهتميقف ثنا تنناك ناف * سدقلا لاقثمب ةضف لاقثم نيسمخ ةنس نيتس يلا ةنس نيرشع نبا نم ركذلا ةميق

 نبا نم ناك نأو د ةرشع يئنالاو الاقثم نورشع ركذلا ةميقف نيرشع يلا نينس سمخ نبا ناك ناو د نوثالت
 ادعاصف ةنس نيثص نبا نم ناك ناو # ةثالث يثنالو ةضن ليتافع ةسمخ ركذلا ةميقف نينس سمخ يلا رهش
 هموقيو مامالا يدي نيب فقويلف ةميقلا نم انيهمم ناك ناو د* ةرشع يثنالو القثم رشع ةسمخ ركذلا ةميقف

 لعجب ام لكف هلل انابرق اهنم برقي نأ ملصي ةميهب ناك ناو د مامالا هموقي كلاذك رذانلا دي لانت ام بسح
 دقف ةميهبب ةمينب ريغ ناف ديجا ايدر الو يدرب اديج هريغيو هلدبي 1 د هنيعب هلل اسدق نوكي هلل كلد .نم

 * مامالا يدي نيب فقوتلف هلل نابرق هنم برقي آل ام وأ ةسجآ ةميهب تناك نإو # اسدق هليدبو وه راص

 * اهسمخ ةميقلا يلع دزيلف ايكاكف ءاش نأو 3 مامألا موق امك بجوأالا نوكيو اهتءادر وأ ابنت دوج يلع اهموقيف

 ءاش ناف * برج كاذك هموق امكو هتادر وأ هتدوج يلع مامأآلا هموقيلف هلل اسدق هتيب سدقأ لحجر ياو

 ةنس يلا تايقابلا نينسلا ردت يلع مهاردلا مامالا هل بسحتلف قالطالا ةنس دعب اهسدقا ناف # اهلاحب. ةتبا
 نأو #* هل بهتف اهسمخ ةميقلا يلع دزيلف اهكتفي نا ةعيصلا سدقم ءاش ناو #* هتميق نم صقنيف قالطالا

 اسدق قالطالا ةنس ف يرتشملا دي نم اهجورخ دنع نوكتو د ادبا كتفت الف رخا لجرل مامالا اهعابو ابكتفي مل
 مامالا هل بسحيلف زو هل تسيلو اهارتشا ةعيض نم هلل سدقا ناو # مامالل ريضتو يناوصلا عايضك هلل
 قالطالا ةنس يف ةعيضلا عجرتو # هلل اسدق مويلا كلذ يف ابعفديف قالطالا نس يلا هتنس نم ةميقلا طيسقت
 نورشع لاقثم لك سدقلا ليقاثمب نوكي كتميق عيمجو د ضرالا ةبقر هل يذلا هنم اهارتشا يذلا عيابلل

 * هلل وهف رقبلا نم وهوا منغلا نم ناك نأ ناسنا هسدقي نا ياتححي الف مياهبلا نم هلل ركبي ركب اماو # اقناد

 لك اماو # هتميقب عبيلف اهكتفي مل ناو اهسمخ .اهيلع دزيو هتميقب هدفيلف ةسمنلا مياهبلا نم ايش سدقا ناو
 صاوخ نم نوكي لب كتفي الو عابي الف هزوح ةعيضو مياهبو دبع نم هلام عيمج نم هلل ناسنالا هلعج فاوص

 راشعا عيمجو # هنمث سمخ هيلع دزيلف هراشعا نم ايش ناسنا كتفا ناو * اسدق هلل وهف رجشلا رمث نمو
 هرمغي الو يدر وأ دعيج نع صمت 3 * هلل اسدق نوكي هنم رشعلاف اصعلا تمحن هنم زج ام منغلاو رقبلا

 لبج يف ليارسا يببل يسوم اهب هللا رما يتلا ءاياصولا هذه * تكلفي 4 هلل اسدق هليدبو وده راص دقف . هريغ نأاف

 * أنيس



 وهو ةسدقيلا هاروتلا نم عبارلا رغسلا

 ْ ندعلا رغس ظ

 ظ لوالا لصفلا ريل“ زج
 نم مهجورخأ ةيناثلا ةنسلا نم يناثلا رهشلا نم لوالا مويلا يف رّصْحَملا ءابخ ين انيس هيرب يف يسوم هللا ملكو

 نبا نم #* مهمجامج ركذ لك ءامسا ءاصحاب مهيابا تويدو مهرياشعل ليارسا ينب ةلمج اوعفرا #* الياق رصم دلب

 .لجر مكعم نكيلو * نورهو تننا مهشويجل مهيص# ليارسا ينب شدج يلا جرخ نم لك ادعاصف ةنس نيرشع
 نب روصيلا نيبوار نم مكعم نوموقي نيذلا لاجرلا ءامسا هذه» #* هيبا تيب سير وه لجرلا كلذو طبس لك نم
 راخاسي' نمو * .هبنأ لانبمع نس نوشخ أدوهي نعم 3 ياأذش يروص نسب ليايمولش نوعمش نسعو * روايذش

 نمو دوبيمع نب عاماشيلا ميارفا نمف فسوي ينب نمو + نوليح نب بايلا نولوبز نمو ده راعوص نب ليانثن
 * ياذش يمع نب رزاعيحأ ناد نمو * ينوعذج نب ناذيبا نيمايدب نمو *روصادف نب ليايلمج اشنم
 هاواه * نانيع نب ناريحا يلاتفن نمو * لياوعد نب بفاسايلا فاح نمو #* نارغع نب ليايعغف .ريشأ نمو
 نيذلا لاجرلا ءالواه نورهو يسوم ذخاف # ليارسا ينب فولا ءاسور مهو مييابا طابسا بفارشا ةعامجلا ةاعد

 نودودعملا ناكف #* انيس ةيرب يف مهدع يسوم هللا رما امك * مهمجامجأ ادعاصف ةنس نيرشع نبا نم ءامسالا

 * نوعمش ينب نم «كلذك نودودعملاو »* ةيامسمخو افلا نيعبراو ةتس د# ليارسأ ركب نيبوأر ينب نم كلزك

 نودودعملاو * نوسمخو ةيامتسو افلا نوعبراو ةسمخي * اج ينب نم كلذك # ةيامثلثو افلا نوسمخو ةعست
 نوسمحو ةعبرأ » راخاسي يب نم كلذك نودوهعملاو 3 ةيامتسو افلا نوعبسو ةعبرأ نب ١دوهي يب نمع كلذك

  نودودعملاو #* هيام عبراو افلا نوسمخو ةعبس »#* نولوبز ينب نم كلذك نودودعملاو : * ةيام عبراو اغلا
 3 ناتيامو اغلا نونالثو نانثا * اشنم نمو | ** ةيامسمخو اغلا نوعبرأ 3 ميارفا نمف فسوي يلب نم كلذك

 * ناد يكب. نم كلذك نودودعملاو # ةيام عبراو افلا نوثالثو ةسمبكلا نيساينب ينب نم كلذك نودودعملاو

 * ةيام سمخو افلا نوعبراو دحا *ريشا ينب نم «كلذك نودودعملاو د هيام عبسو افلا نوتسو نادثأ
 يسوم مهدع نيذلا نودودعملا ءالاه * ةيام عبراو افلا نوسمخو ةهثالث » يلاتفن ينب نم كلذك نودودعملاو

 ابوسنم مهنص هدع نم ناكو # هيابأ تسيب يف فيرش مهنم دحاو لك الجر رشع انثألا ليارسا ينب فارشاو نورهو
 فلا ةثالثو فلا ةيامتس مهتلمج كلذف * مهشويج يف يرخخت نمم ادعاصف ةنس نيرشع نبأ نم هيابأ تميب يلا

 طبس اما # الياق يسوم هللا ملك مث  مهيابا طبسل مهعم اودعي ملف نويناويللا امو * نوسمخي ةيام سمخي
 هتيناو ةداهشلا نكسم يلع نييناويللا لكوف تنناو #* ليارسا ينب نيب اميف مهتلمج عفرت الو هدعت الف يويل

 فو هنولصفي مه هليحر فو د نولزني هيلاوحو هنومدخ# مهو هتينأ عيمجو نكسملا نولمح مهف هلام عيمجو
 يلع هزكرم يف هركسع يف طبس لك ليارسا ونب لزغيو د لتقيلف كللذ يلا مدقت يبنجأ ياو هنوبصني ةهلوزن
 نويناويللا ظفححتو ليارسا ينب ةعامج يلع طغس نوكي اليل ةداهشلا نكسم يلاوح نولزني نييناويللاو * مهثريج

 2 اوعنص كتلاذك نورهو يسوم هب هللا رما ام عيمجب ليأرسا ونب عنصف ا كلذ نم هوظفمتسا ام ١

 0 دو



 ْ] يئانلا لصفلا

 رصعملا ءابخ ءاذح ليارسا ونب لزني ميهيابا تويبل تامالعب هزكرم يف طبس لك # الياق نورهو يسوم هللا ملكو

 * باذان يمع نب نوشحن مهفيرشو مهشويج اذوهي ينب ركسع زكرم قرشملا يف نولزانلا» * نولزني هيلاوحو

 هشيج ددعو * نوليح نب بايلا مهفيرشو نولوبز طبس هبناج يلإو #* هيام عبراو افلا نوسمخو ةعبرا هشّيِج

 ندعو *روايذش نب روصيلا مهفيرشو مهشويجل بونجلا يف نيبوار ركسع زكرم #* نولحري الا مهو مهشويجل ةيام
 * ياذش يروص نب ليايمولش مهفيرشو نوعمش طبس هبناج يلا نولزانلاو * ةيامسمخو افلا نوعبرأو هتس هشيج
 ٠ ندعو #* لياوعد نب. فاسايلا مهنيرشو داج طبس هبناج يلاو ه# ةيامثلثو افلا نوسمخو ةعست هشيج ندعو

 نولزني مه امكو ركاسعلا طسو يف نييناويللا ركسع رضحلا ءابخ لحريو #* مهيناث نولحري مهشويجل نوسمخو ةيام
 ٠ نب عاماشيلا مهفيرشو برغملا يف مهشويج ميارفا ركسع زكرمو #* هزكرمو هناكم يف قرف لك نولحري كاذك
 .* روصادف نب ليايلمج مهفيرشو اشنم طبس ةهبناح يلاو * هيام سمخو اغلا نوعبرا هشيح ندعو د دوهيمع

 ندعو #* يوعذج نب ناذيبأ مهفيرشو نيماينب طبس هبناج يلاو # ناتيامو افلا نوثالثو نانثا هكيح ندعو
 مهشويج ديبامو فلا ةينامثو فلا ةيام ميارنا ركسع عبمج كاذف #* ةيام عبراو افلا نوثالثو ةسمخ هشيج

 هشيج ندعو * ياذش يمع نب رزاعيحا مهنيرشو مهشويجل لامشلا يف ناد ركسع زكرمو # اثلا نولحريو

 : نوسمخو هدا هشبح لدعو | نانيع نس عاريحا مهغيرشو ياتفن طبس هيناج يأو 0 ديا سمخو اغلا نوعبرأو

 * مهشريجل اريخا نولحريو ةيامتسو افلا نوسمخو ةعبسو هيام ناد ركسع عيمج كلذف * ةيام عبراو اغلا
 ٌبافسمخو فالا ةثالثو فلا ةيامتس مبشويجل ركاسعلا ددع ةلمج مهيابا تويبل ليارسا ينب نودودعم ءالءاه

 ام عيمج ليارسا ونب عمص مث يسوم هللا رما امك ليارسأ ينب ةلمج يف اوصحب مل نويناويللاو ا نوسمخو.
 * مهيابا توبب يلع مهرياشعل طبس لك اولحر كثاذكو مهزكارم يف اولزن كلاذك يسوم هللا ربعا

 كااثلا لصنلا

 ' باذان نوره يب ءامسا هذهو # انيس هيرب يف يسومل هللا باطخ تقو يف .نورهو يسوم مرق ةبسن هذهو
 تامو . * ماع مببجأو لمك نيذلا نيمو ةميآلا نوره ينب .ءامسأ هذه ه# راماثياو رازاعلاو وبيباو ركبلا

 رازاعلا ماو نودب امل نكي ملو انيص هيرب يف هللا يدي نيب ةبيرغ اران ابرق امب هللا يدي نيب وهيباو باذان

 *« هومدخت“ مامالا نوره يدي نيب مهفقخ يويل طبس مدق د الياق يسوم هللا ملكف د امهيبا نوره ةرضحب راماثياو
 ءابخ ةينا عّيمج اوظفحو »+ نكسملا ةمدخ اومدختلو رصصفلا ءابخ يدي نيب ةعامجلا ظفحتر هظفحم اوظفحيو

 مه نوطعم نوملسم هينبو نوره يلا نييناويللا عفدأو * نكسملا ةمدخ اومدختو ليارسا ينب ظفحتو رضعملا

 ريصيف ليارسا ينب نم نطب لوا ركب لك لدب ليارسا ينب نم. نييناويللا تفرش دق يناف # الياق يسوم. هللا

 دع #+الياق انيس هيرب يف يسوم هللا ملك مث # هللا انا ءلواه ريصي كاذك ةميهب يلا ناسنا .نم ليارسا يب نيب اميف ركب لك يل تسدقا رصم دلب يف ركب لك يالها موي يف ركب لك يل ناك امك يل نويناويللا



 يعمشو ينبل نوشريج ينبأ امسا نأذهو # يرارمو كثاهقو نوشريج مهيامساب يويل ونب اوناك ,كواهف *رمأ
 يثومو يلحم امهرياشعل يرارع انباو * ليايزعو نوربحو رابصيو مارمع مهرياشعل ثابق ونبو #* امبليابقل
 .اصحاب مهددع #* مهرياشع دذه يعمش رياشعو ينبل ةريشع نوشريجل # مهيابا تيبل نييناوبللا رياشع هذه
 مهغيرشو :د* برغملا يف نكسملا ءارو نولزني مهرياشعو # هيام سمخو فلا ةعبس ادعاصف ربهش نبا نم ركذ لك
 عولقو *رضحلا ,ءابخ باب رتسو هواشفو ءابخلاو نكسملا رصدملا .ابخ نم مهظفحو د ليال نب فاسايلا
 مارمع ةريشع ثاهقلو ده ابهتمدخ رياسو اهبانطاو اريدتسم مبذملاو نكسملا يلع يذلا هباب رتسو قدارسلا

 - فلا ةينامث ادعاصف ربهش نبا نم.ركذ لك ءاصحاب * هرياشع هذه ليايزع ةريشعو نوربح ةريشعو راهصي ةريشعو
 هما تيب فيرشو * بونجلا يف نكسملا بناج يلا نولزني مهرياشعو * سدقلا ظفحص .اوظفاح, ةيامتسو
 نومدختسي يتلا سدقلا يناوار مبذملاو ةرانملاو ةدياملاو قودنصلا مهظفحو د ليايزع نب نافاصيلا ثاهق رياشع
 * سدقلا ظافح يففا لكوم مامالا نوره نب رازاعلا نييناويللا فارشا فيرشو # مهتمدخ عيمجو رتسلاو اهب
 ةّتس ادعاصف رهش نبا نم ركذ لك ءاصحاب مهددع # هاتريشع ناتاه يشوع ةريشعو يللا ةريشع يرارملو
 ينب ظفح ةلاكوو * يلامشلا نكسملا بناج يلا نولزنيو لياحتلا نب ليا يروص مهغيرشو .* ناتيامو فلا
 اهداتواو اهدعاوقو اريدتسم قدارسلا دمعو د هتمدخو هتينأ لكو هدعاوقو هدمعو هجابهمأو نكسملا متاح يرارم

 ظفك“ يظفاح هانبإو نورهو يسوم قرشملا يف رضعملا ءابخ يدي نيب نكسملا يدي نيب نولزانلاو . * اهبانطاو
 مهدع نيذلا نييناويللا ددع عيمج كلذكف # لتقيلف كلذ يلا مدقت يبنجا يأو ليارسأ يب ظفحتو نكسملا
 دع يسومل هللا لاق مث د افلا نورشعو نانثا ادعاصف رهش نبا نم ركذ لك مهشويج هللا لوق يلع نورهو يسوم
 نم ركب لك لدب نييناويللا يل ذخو # مهيامسا ءاصحا عفراو ادعاصف رهش نبا نم ليارسا ينب نم ركذ ركب لك
 < ليارسا ينب يف ركب لك هللا هرما امك يسوم دعف » ليارسا يب مياهب نم ركب لك لدب مهمياهبو ليارسا ينب
 7 الياق يسوم هللا ملكف + نيعبسو ةئالبو نمتيامو افلا نبرشعو نينلا كلذك مهيامسأ .اصحأب ركذ ركب لك ناكف

 ,ادف اماو # هللا انا يل اوريصيف مهمياهب لدب نييناويللا مياهبو ليارسأ ينب نم ركب لك لدب نييناويللا ذج
 ةمهمج لكل ليتاثم ةسمخ ذغف #* ليارسا يب روكب نم نييناويللا يلع نيديازلا نيعبسلاو ةثالثلاو نيتياملا
 # مهيلع نيلضافلا .ادف هينبو نوره يلا دضفلا عفداو  اقناد نورشع لاقثم لك سدقلا لاقثمب ةضف مهنم
 فلا يهو ةضفلا كلت ذخا ليارسا يب روكب نم # نييناويللا ييدغم يلع نيديازلا نم ءادقلا ةضف يسوم ذخاف
 ْ * هرما امك هللا لوق يلع هينبو نوره يلا ابعفدو * سدقلا لاقثمب الاقثء نوتسو ةسمخو ةيامئلتو

 عبارلا لصفلا

 هذهو #0 رضعملا ءابخ يف ةعانص لمعيل شيجلا يلا لخدي نم لك ةنس نيسمخ نبا يلا ؟دعاصف هنس نيثللث نبا نم 5« مهيابا تويبو مهرياشعب يوبل ينب نم ثالهق يب ةلمج اعفرا # الياق نورهو يسوم هللا ملك مث
 تيسلا نوديرف ركسعلا ليحر دنع هونبو نوره لخديو * سادقاألا صاخ رصحملا ءابخ يف ثاهت ينب ةمدخ
 ,نهادنمو قعالملاو .يوردلاو عاصتلا هيلع نولعمو نوجنامسا بوث نوطسبي هجوملا ةدياملا يلعو #0 هباوقا نوهلصيو هقرف نوجنامما هتلمج ابوث نوطبسيو شراد دولج ءاشغ هيلع نولعججيو # ةداهشلا قودنص هب نوطغيو روتسملا
 يتلا اهنهد ةينا ميمجو اهرماج»و اهيتبلك تاودو اهتينأ رياسو ةءاضالا ةرانم هب اوطغيف نوجامسا بوث اوذخايلو - # اهبارقا نوعلصيو شراد دولج ءاشغب اهنوطغيو زمرق غبص ابوث اهيلع نوطسبيو د ابيلع نوكي ميادلا زبغلاو شرلا
 ميذم يلعو قددلا يلع كلد اوعنضيو شراد دولح ءاشغ يي اهتينا عيامجو اهولعجيو #* اهب اهنومدخل
 ةمدغلا ّينا عيمج اوذخايؤ # هباوقا نوحنتيو شراد دولج .ءاشغب دوطغيو نوجلامسا بوث اوطسديلف بهذلا
 ب قددلا ىلع اهوعفيو شراد دولج ءاشغب اهوطغيو نوجئامسا بوث ف اهرلعجيف سدقلا يف اهب نومدخي يتلا
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 , رماجعلا اهب هيلع نومدخ# يتلا هتينا عيمج هيلع اولعمجيو د ناوجرا بوث هيلع اوطسبيو مبذملا اودمريو
 غرف !ذناف * هقوهد اوهْلسبو شراد دولج ءاشغ هيلع اوطسبيو مبذملا ةينا رياس» بيناركلاو فراجملاو لشانملاو

 لو اهنولمحيف فلاهق ونب لخدي كلذ دنعف ركسعلا ليحر دنع هتينا عيمجو سدقلا ةيطغت نم هوئبو نوره
 نهد يلع مامالا نوره نب رازاعلا ةلاكوو * رصعلا ءابمل ثاهق ينب لمح ةفص هذه نوكلهيف سدقلا نم اوندي
 مث # هتيناو سدقلا نم هيف ام عيمجو نكسملا ةلاكو كلذف مسملا نهدو ميادلا ربلاو غامصالا روخبو ةءاضالا
 ةيلملا هذه مهب اعنصا لب * نييناويللا نيب نم ثاهف يسنب رياشع اعطقت ال # اميلكت نورهو يسوم هللا ملك

 هتمدخ يلع مهنم قيرف لك مهنولويو ةوئبو نوره لخدي سادقألا صاخ يلا مهوندب نوكلهي الواهب نويحن يتلا
 نوشريج ينب هلمج عيفرا # الياق يسوم هللا ملك» د نوكلبيف سدقلا ةيطغت دنع اورظنيف اولخدي الو * هلمحو

 لخدي نم لك مهدعت ةنس نيسمخ نبا يلا ادعاصف نس نيثالث نبا نص + مهرياشعو مييابا تيبل اضيا مه .
 7 ءاشفو هءاشفو رصعملا ,ابخو نكسملا قاقش نولممحي # المحو المع مهتمدخ هذهو * رضعملا ءابخ ةمدخل شيل

 .سيذملاو نكحصلا يلع يتلا هباب رتسو قدارسلا عولقو * رصحملا ءابخ باب رتسو قوف نم هيلع يذلا شرادلا
 عيبمج نوكي هينبو نوره لوق يلع # هيف نومدخ مه ابل ملكي ام لكو اهتمدخ ةينا رياسو اهبانطاو ةريدتسم
 يب رياشع ةمدخ هذه * مهلمح عسمج ظفمعحا مهيلع أودعو ملمع رياسو مبلمح نم نوشرسيج ينب ةمدخ

 مهيابا تويبو مهرياشعل يرارص ينبو د مامألا نوره نب راماثيأ دي يلع اهظفحو رضعلا ءابخ يف نوشريج
 + رضعملا .ءابغل ةمدخلل شيجلل لخدي نم لك ةنش نيسمخ نبا يلا ادعاصف هس نيثالث نبا نم #* مهدعت
 ىدارسلا فمعو #* هدعاوقو هتدمعاو هجاهماو نكسملا متامت رضءملا .ابخ ين مهلمع رياسو مهلمح ظفح اذهو
 هذه مبامح ظفح ةينأ عيمج ,ءامساب أودعو املامعأ رياسو اهتينا عيمجو اهبامطاو اهداتوأو اهدعاوقو اريدتسم

 نورهو يسوم دعف * مامألا نوره نب راماثيا دي يلع رضعملا ءابخ يف مهلمع رياسو يرارم ينب رياشع ةمدخ
 لك ةنس نيسمخ نبا يلا ادعاصف ةنس نيثالث نبا نم #* مييابا تيبل مهرياشعل ثاهت ينب ةعامجلا فارشاو
 رياشع ىدع اذه * نيسمخو هيام مبسو نيفلا مهرياشعل مهددع ناكو *رصضحفلا ءابخ ةمدغل شيهلل لخادلا

 نوشريج يب ندعو * يسوم ديب هللا لوق نع نورهر يسرع دع يذلا رضعتلا ,امخ يف مدخي نم لك ميئيهقلا
 يف ةمدخلل شيجلل لخد نم لك ةنس نيسمخ نبا يلا ادعاصف نس نيثلث نبا نم # مهيابا تيبل مهرياشعلا
 ينب رياشع نيدودعم ءالبه #* نيثالثو ةياعتسو نيفلا مهيابا تميبل مهرياشعل مهددع نافو «رضعملا ءابخ

 يغب رياشع نيدودعم ءاوهو # هللا لوق نع نورهو يسوم دع يذلا رصهملا ءابخ يف مدخ نم لك. نوشريج
 شيجلا لخد نم لك ةنس نيسمخ نبا يلا ادعاصف ةنس نيثالث نبا نم #* ميههابا تيبل مهرياشعل يرارم
 يرارم ينب رياشع نيدودعم ءلوه #* نيتيامو فآلا هنالث مهرياشعل مهددع ناكو «رضعملا ءابخ يف ةمدعلل

 ليارسا بسفارشاو نورهو يموم دع نيذلا نيدودعملا عيمجمم » يسوم ديب هللا لوق نع نورهو يسوم دع نيذلا
 ةمدخ مدخل لخد نم لك ةنس نيسمخ -يلا ادعاصف هس نيثلث نبا نم مهيابا تميبل مهرياشعل :نييناويللا '

 لك يسون مهدع هلأ لوق يلع * نينامثو ةيامسمخو فالأ ةينامث مهد دع ناكو + رضعملا ءابخ يف لمعلا

 * يسوم هللا رما امك :ددعو هلمحو هلمع يف قيرف

 ٠ سماحلا لصفلا

 كاذك عنصف # مهنيب"اميف هتكام انا يذلا مهركسع اوسمنل الو ركسعملا جراخ يلإ مهوفنيلف يثنا يلا ركذ نم
 * اظياق يسوم هللا ملك مث # ليارسا ودب عنص كلاذك يسوم هللا رما امك ركسعملا جراخ يأ مهوغنو ليارسأ ونب

 رقي مث * مئءايف هللا دعب انكن تكنيف سانلا ايياطخ نم ايش عنصي ةءارما وا لجر يا ليارسا ينبل لق



 يلو مولظملل نكي مل ناو + هملظ نم يلا ابعفديو اهسمخ اهيلع دزيو ابهسارب ةمالظلا دريلف ابعدص يتلا هتيطخب
 نم ةعيفر ىللكو »+ ةنغ هب رفغتسيو نارفغلا نكبك يوس مامالل يهو هلل ةدودرملا ةمالظلا نكتلف هيلع ةعالظلا درتل

 ابعف دي مامألا يلا ةيلا تسادقأ رصأ نوكي .يرضا لكو + نوكت هل اهوعفدأ ماماللف ليارصأ يسب سادقأ ميمح

 ناب ةتايخ تنال هتكوز ثداعحع لجر يا مهل لقو ليارسا ينب رم # الياق يوم هللا ملك مث * هل نوكتف
 طبصت مل يهو اهيلع سيل ىهاشو ةصجل يفو ترتتساو ابجوز نع كلذ يفخو #* لاسنا ةعجاضم لجر ابعجاض
 تايلف » ةسم ريغ يهو هتجوز يلع راغف ةريغلا حير هيلع ربعوا ةسجآ يهو اهيلع راغف ةريغ يار هلابب رطخو
 لعمص# ال انهد اهيلع بصي ال ريعشلا قيقد نم ةبيو رشع اهعم اهنابرقب تايو مامالا يلا هتجوزب لجرلا كلذ
 ماسالا ذخايو د هللا يدي نيب اهفقيو مامالا اهمدقيف د بونذلاب ركذي ركذلا نابرق ةريغلا نابرق اهنال انابل اهقوف
 نيب اهفقيو # ءاملا يف يقليو ذخاي نكسملا ةصرع يف نوكي يذلا بارتلا نمو فرخ ةينا ف سدقملا ءاملا نم
 اهنلعجبو #* نعأللا رملا ءاملا هدي ف كسميلو ةريغلا نابرق ركذلا نابرق اهبدي يلع لجو اهمار فشكيو هللا يدي
 *« نعاللا رملا ءاملا اذه نم يبرباف كجوز ريغ ةساجن يلا يديحت ملو كعجاضي مل لخر ناك نا اهل لقيو
 كلذ يلع مامالا اهلا ' * هتعجاضم كليف هريغ لعجو هب تسمختو كجوز ريغ يلا تدح دق تمنك ناو
 * امراو تلغطبو ةطقاند ككرو هللا لعج اهب كسمؤوق نيب انتميو ةبسم هللا كلعجي اهل لوقيو جرخلا نيميب
 * نيما نيعما ةءارملا لوقتو كرولا طقسيو نطبلا يمريف كياعما يف نعاللا رملا .أملا اذه راض اذا كلذو
 * ارم اهيف ليهتسيف نحاللا رعلا ءاملا اهيقسيو *رملا .املاي هوعبو باتك ين تانعللا هذه مامالا بتكيو
 جبذملا يلع هرتقيو هنم ىضبقيو #5 مبذملا يلا همدقيو هللا يدي نيب هكرمحتو ركذلا نابرق اهدي نم ذخايو

 مرو ارم اهيف لاعتسا ةنايخ اهجوز تناخو ثسسجنت دق تناك ناف اهاقس اذاف # .املا اهيقسي كلذ دعبو
 + المدح تللغخو تيرب ةرهاط يه لب سهنت مل ناو + اهموق نيب اميف ةبسم تراصو اهكرو تطقسو اهنطب
 هتجوز يلع راغيف ةريغ يار هلابب رطخي لجروا * سمختتف اهجوز نع ةءارما ديحت نأ يف ةريغلا ةغيرش هذه

 ةءارمالا كلتو رزولا نم لجرلا ءاربي يتحح د ةعيرشلا هذه يف ام عيمج مامالا اهب عنصيو هللا يدي نيب اهئقيلف
 ظ , * اهرزو لمه

 : سدانسلا لصغلا ٍ

 نعف # هبرل كسنيل كسن رذن غوس ةءرما وا .لخر يا مهل لقو ليارسا يتبرم # الياق يسوم هللا ملكو
 * لكءاي ال اسبايو ابطر ابنعو هبرشي ال بنعلا غيقن لكو هبرشي ال ركسم لكو رم لك يتح كستني ركسملاو رمغلا
 رمي ال هكسن رذن مايا لوطو * لكءاي ال جزلا يلا نضرفلا نمو رمخلا نفج نم لمعي ام لك نم هكسن مايا لؤطو
 هلل هكسن مايا لوطو #2 هسار رعش عرف يبريو انمدقم نوكي هلل اهكسنت يتلإ مايالا متت نا يلا ةمار يلع قئاح
 * هيلع هبر كسن نآل مهتوم ف خب سجينتي ال هتحلاو هيخاو ةههاو هيبأ يتخ * لخدي ال تيم ةرضح يلا

 يف هسار قلحتلف هكسن لوا عطق دقف ةلفغوا ةتغب تيم هعم تام ناف # هلل وه سدقم ةكسن مايا لك كاذك

 باب يلا مامالا يلا مامح يخرف وا نيخينفشب يتءاي نماثلا موتلا يفو د هقلف عباسلا مويلا كللذو هرهط موي
 يف هسأر سدقيو * تنيهرما يف ءاطخا امم هنع رفغتسيو ةديعص رحلالاو ةاكذ اههدحا لمعي «رضحعلا ,ابخ
 * هكسن عظقنا امل طقست ةمدقتملا مايالو مثالا نابرقل هتتس نبا لمحت يتءايو ةكسن مايا هلل كسنتيو مويلا كلذ
 هتنس نبا المح هلل هنابرق برقيف *رضحملا ءابخ باب يلا اهب يتءاي هكسن مايا لامك .موي يف كسانلا ةعيرش هذهو
 : ةتوتلم ريطف قدارج ريطف لسو # ةمالسلا مبذل اصيعحص امدكو ةاكذلل ةيحيحح“ اهتنس ةئبا الغرو ةديعصلل اعيحس
 * هتديعصو هتاكذ عنسيو هللا يدي نيب مامالا اهمدقتف د اهعم يذلا جازغلاو ربلاو نهدب حوسمم ريطف قاقرو نهدب
 باب دنع كسانلا قلختاو » ابعم نيذللا جازملاو ربلا عنصي مث ريطغلا ةلس عم هلل ةمالسلا ميد هعنصي شبكلاو



 نرم ةخوبطم عارذلا مامالا ذخايو # ةمالسلا مبذ تمت يتلا رانلا يلع هيقليو هذخايو هسار رعش رضحدلا ءابخ
 كرحاو ةرعش ةقلح دعب كسانلا يفك ىلع كلذ عنصيو ريطفلا نم ةدحاو ةقاقرو ةدحاو هةقدرجو شبكلا كلاد

 كسانلا برشي كلذ دعبو ةعيفرلا قاسو كيرحتلا صق عم مامالل اسدق نكيلو د هللا يدي نيب اكيرحت عيمجلا
 هكسن ةدم رادقمب كلذ ىنكيلو هدي هلاثت ام يوس هكسن نع هلل هنابرقو اكسان نوكي نأ رذن نع ةعيرش هذه #* ارمخ

 * مهل الوقم ليارسا يب اوكربف اذك مهل لقو هيئبو نورهرم * الياق يسوم ةللا ملك مث * كسنلا ةعيرش يلا همصي

 * ملسلا كل ريصيو كيلا هدصقب لبقيو # كفوريو كيلع هبجو رونب يضيو * كظفحتو هللا كيف كرابي
 ْ #20 ميهيلع كرابا اناو ليارسا يب يلع يمسا اولتيف
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 »+ اهسدقو اهعسمو هتينا عيمجو مبذملاو هتينا عيمجو هسدقو هحعسم نكسملا بمصن نم يسوم خارف موي ناك املو
 هلل مهنابرقب اوتءاف * مهددع نورضاعلا مهو طابسالا اسور مه نيذلا مهبابا تويب ءاسور ليارسا ينب فارشا برقو

 يسومل هللا لاقف + نكسملا يدي نيب اهومدقف دحاو لكل روثو نيفيرش لكل ةلجتع اروث رشع ينثاو ةيبضم لج تس
 يسوم ذخاف # مهتمدخ بسح نييناودللا نم قيرف لك يلا اهعفداو رضحملا ءابخ ةمدخل نكت مهنم اهذخ  الوق

 عيراو * مهتمدخ بسح نوشريج ينبل تارقب عبراو اهنم نيدلجع # نييناويللا يلا اهعفدف رقبلاو لجعملا
 مل ثابق ينبلو # مامالا نوره نب راماثيا دي يلع عيمهلاو مهتمدخ بسح يرارم ينبل تارقب نامثر تالجع
 هجم موي ف مبذملا نشد فارشألا برق املو #* مهفاثكأ يلع هنولمح# امنا مسهيلع سدقلا ةمدخ نآل ايش عفدي

 ناكف # مبذملل ادشد هنابرق برقي موي لك يف دحاو فيرش يسومل هللا لاق #* مبذملا يدي نيب مهنيبارق اومدقو
 نوثالثو ةيام اهنزو ةضف نم ةعصق هنايرق ناكو #* اذوهي طبس نم باذانيمع نب نوشول هنايرق لوألا مويلا يف برتملا
 نم اجردو ه# ةيدهلل نهدب اتوتلم !اديمس ناولمم امهالك سدقلا ليقانمب الاقثم نوعبس هنزو ةضصف بمينركو الاقثم
 زعاملا نم !دوتعو * ةديعصلل هتنس نبا المحو اشبكو'رقبلا نم اروثو * اروخب اولمم ليقاثم ةرشع هنزو بهذ
 يمع نب نوشحت نابرق اذه ةنس يب نلمح ةسمخو نادتع ةسمخو شبكا ةسمخو نيترقب ةمالسلا مبذلو د ةاكذلل
 هيام اهنزو ةضف نم ةعصق هنابرق ناو *راخاسي ينب فيرش راعوص نب لياششن برق يناثلا مويلا ييو * باذآن
 هنزو بهذ نم اجردو »#* ةيدبلل نهدب اتوتلم اديمس ناولمم امهللك الاقثم نوعبس هنزو ةضف بينركو الاقثم نوثالثو
 يذلو # ةاكذلل زعاملا نم دوتعو * ةديعصلل هتنس نبا المحو اشبكو رقبلا نم اروُو * اروخب اولمم ليقاثم ةرشع
 موهلا فو * راعوص نب ليانثتت نابرق اذه ةنس ينب نالمح ةسمخو نادتع ةنسمخو شبكا ةسمخو نيترقب ةمالسلا
 الاقثم نوثالثو هيام اهنزو ةصف نم ةعصق هنايرق ناكو * نولوبز ينب فيرش نوليح نب بايلا برق كاانلا
 ةرشع هنزو بهد نم اجردو #* ةيدهلل نهدب اتوتلم اديمس ناولعم امهالك. الاقثم نوعبس هنزو ةضف بينركو

 ميذلو * ةاكذلل زعاملا نم دوتعو * ةديعصلل هتنس نبا المحو اشبكو رقبلا نم اروثو * اروخب اولمم القثم
 مويلا بو * نوليح نب بايلا نابرق اذه ةنس ينب نالمح  ةسمخو نادتع ةسمخو شبكا ةسمخو نيترقب ةمالسلا
 بينركو ًالاقثم نوثالثو ةيام اهنزو ةضف نم ةعصق هنابرق ناكو *نيبوار ينب فيرش روايذس نب روصيلا برق عبارلا
 اولمم ليقاثم ةرشع هنزو بهذ نم اجردو #* ةيدبلل نهدب اتوتلم اديمس ناولمم امهالك آلاقثم نوعبس هنزو ةضف
 نيترقب همالسلا مبذلو #* ةاكذلل زعاملا نم دوثعو د ةديعصلل هتئس نبا المحو اشبكو رقبلا نم اروثو » اروخب

 برق سماخلا مويلا فو #* روايذس نب روصيلا نابرق اذه ةنس ينب نالمح ةسمخو نادتع ةسمخو شبكا ةسمخو

 هصف بينركو الاقثم نوثالثو ةيام اهنزو نم ةعصق هنايرق ناكو #* نوعمش ينب فيرش ياذش يروص نب ليايمولس
 اولمم ليقاثم ةرشع هنزو بهد نم اجردو # ةيدهلل نهدب اتوتلم اديمس ناولمم امهالك القثم نوعبس هنزو
 نيترقب ةمالسلا مبذلو  ةاكذلل زعاملا نم دوتعو #* ةديعصلل هتنس نبا المحو اشبكو رقبلا نم اروثو #* اروخب



 اقنع نوثالثو ةياع ابنزو هةضف نم ةعصق هنايرق ناكو * داغ يلب فيرش لياوعد نب فاسايلا برق سداسلا

 ةرشع ةلزو بهذ نس اخردو » هةيدهلل ىصهدب_اتوئلم اديمس ناولمم امهالك الاقثم نوعبس ةنزو ةمخف بينركو

 ميذلو  ةاكذلل زعاملا نم دوتعو د ةديعصلل هتنس نبا المحو اشبكو رقبلا نم اروثو د اروخب اولمم ليقاثم

 يفو »* لياوعد نب فاسايلا نابرق اذه ةنس ينب نالمح ةسمخو نادتع ةسمخو شبكأ ةسمخو نيترقب ةمالسلا

 الاقثم نوئالثو ةيام اهنزو ةضف نم ةعصق هنابرق ناك» * ميارفا ينب فيرش دوبيمع نب عماسيلا برق عباسلا مويلا
 ةرشع هنزو بهد سم اجردو < * ةيدبلل نهدب اتوتلم اديمس ناولمم امهللك الاقثم نوعبس هنزو ةضف بينئركو

 مبذلو #2 ةاكذلل زعاملا نم دوتعو #* ةديعصلل هتنس نبا المحو اشبكو رقبلا نم اروثو » اروخبب اولمم ليقاثم

 اقسم نوثالثو ةيام اهنزو ةضف نم ةعصقر هنابرق ناكو # اشنم ينب فيرش روسادف نب ليايلمج برق نماثلا مويلا

 مبذلو ةاكذلل زعاملا نم دوتعو د»* ةديعصلل هتنس نبا المحو اشبكو رقبلا نم اروُثو ه#* اروخحب اولمم ليقاتم

 نوثالثو هيام اهنزو ةضصف نم ةعصق هنابرق ناكو * نيماينب ينب فيرس ينوعذج نسب نأذيبا برق عساتلا مؤيلا

 ةرشع هنزو بهذ نم اجردو #+ ةيدبلل نهدب اتوتلم اديمس ناولمم امهالك الاقثم نوعبس هنزو صف بمينركو الاقثم
 مب ذو * ةاكذلل زعاملا سم دوتعو ه»* ةديعصلل هتنس نبا لمحو اشبكو رقبلا نم اروثو # اروخا اولمم ليقاثم

 يبو ه»* ينيعذج نب ناذيبا نابرق اذه ةيس ينب نالمح ةسمخو نادتع ةسمخو شبكا ةسمخو نترقب ةمالسلا

 نوثالثو ةيام اهنزو ةصف نسم ةعصق هنابرق ناكو * ناد ينب فيرش ياذش يمع نب رزاعيحأ برق رشاعلا مويلا

 هنزو بهذ نم اجردو »# ةيدهلل نهدب اتوتلم اديمس ناولمم امهالك الاقثم نوعبس هنزو ةضن بينركو ًالاقثِم
 * ذاكذلل زعاملا سم دوتعو »* ةديعصلل هتنس نبا المحو اشبكو رقبلا سم اروثو د اروخب اولممع ليقاتم ةرشع

 نوثالثو هيام اهنزو ةصف نم ةعصق هنابرق ناك» * ريشا ينب فيرش نارخع نب ليايغف برق رشع دحالا مويلا فو
 ةرشع هنزو بهد نم اجردو #* ةيدهلل نهدب اتوتلم اديمس ناولمم امهالك الاقثم نوعبس هنزو ةضف بينركو ًالاقثم

 مبذلو #* ةاكذلل زعاملا سم دوّدعو د ةديعصلل هتنس نبا المحو اشبكو رقبلا نم اروثو # اروخ اوامم ليقانم

 ااقنم نوتالثو ةيام اهنزو ةضف سم ةهعصق هنابرق ناكو * يلاتغن ينب فيرش نانيع نب عاريحا برق رشع يناثلا

 . ةرشع هنزو بهد نسم احردو 2 هيدهلل نضهدب اتوتلم اديمس ناولمم امهالك الاقلم نوعبس ' ةنزو هضف بينركو

 ىو رشع انثا ةمكفلا بينارك نمو ةرشع انتنثا ةضنلا عاصق نم ليارسأ ينب فارشأ نم هخس# موي 4 مبذملا نشدد

 .اهعم سرد لك اروخ ةءولمملا رشع انثالا بهذلا جوردو * سدقلا لاقثمب لاقثم ةيام عبراو لاقنم يلا ةينآلا

 ناكو * مسم ام دعب مبذملا نشد اذه ةنس ونب المح نوتسو !دوتع نوتسو اشبك نوتسو نورشعو عبرا همالسلا
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 نيب نم ةداهشلا قودنص يلع يذلا ءاشغلا قوف نم هبطام“ توصلا عمسي ملكيل رضحملا ءابخ لخد اذا يسوم

 * هيطاخيف نيبوركلا

 نمابلا لصفلا ا

 يضت ةرانملا هجو يلي ام يلاف مرسلا تجرسا اذا هل لقو نوره رم # الياق يسوم هللا ملك مث

 ملك مث # اهعنص تلاذك يسوم هللا يرا يذلا رظنملاب ةتمصم اهسوسو اهلجرا يتج بهذ نم ةتمصم ةرانملا
 نم مييلع مضنا د مهريهطت نم مهل عنصاف اذكو مهربطف ليارسا يب نم نييناويللا مدق # الياق يسوم هللا
 توتلم ديمس رب هعمو رقبلا نم اروث اوبرقيو  اوزهطتيو مهبايث اولسغيو مهندب عيمج يلع يسوملاب اورميو ةاكذلا ءام
 مهمدقو * ليارسا ينب ةعامج قوجو رضحملا ءايخ يدي نيب مهمدقو  .ةاكذلل هذخرقبلا نم رخا روثو نهدب
 ليارسا ينب نيب نم هللا يدي نيب افز نوره مهنزيو #* مهيلع مهيديا ليارسا ودب دنسيو هللا يدي نيب
 رخآلاو ةاكذ امهدحا عنصاو نيروتلا سورا يلع ميهيديا نودنسي نويناويللاو #* هللا ةمدخ نومدخت# اونوكيف
 .* يل اونوكيو ليارسا ينب نم مهلزعاو د هلل انز مهفزو هينبو نوره يدي نيب مهفتو د* مهنع رفغتساو هلل ةديعص
 ليارسا ينب نم يل نولوعجج“ مهنال # انز مهتففزو مهترهط دقو رضحملا ءابخ اوسدخعل نويناويللا لبخدي كلذ دعبو
 يلا ناسنا نم ليارسا ينب نيب امم ركب لك يل ناك امك * يل مهتذخأ ليارسأ ينب نم نطب متاف ركب لك لدب

 مهتلعجو مهلدب نييناويللا تذخا كاذك # يل مهتسدقا رصم دلب يف ركب لك يئالها موي يف ينأ كلذو ةميهب

 مه اذا ءابو مهب لع الو مهنع اورفغتسيو رضحملا ءابخ يف مهتمدخ اومدختل * ليارسا ينب نيب نم هينبو نورهل
 ميهببس يف يسوم هب هللا رما ام عييمجتك نييناويلل ليارسأ ينب ةعامج يف نورهو يسوم عبصف * سدقلل اومدقت
 كلذ دعبو * مهرهطو مهنع رفغتسإو هللا يدي نيب افز نوره مهفزو مهبايث اولسغو اوكذتف د مبب اعنص كاذك
 ملك مث * مهب اعنص كاذك مهببسب يسم هللا رما ام عيمج“ هينبو نوره يدي نيب رضحملا ءابخ اومدختل اولخد
 ءابخ ةمدغل شيجل لدي ادعاصف ةئنس نيرشعو سمخ نبا نم نييناويللا مسر اذه # اميلكت يسوم هللا
 اماو رصعملا ءابخ ظفعتف هتوخا همدخعل نكل * ادبا همدخ الف هنع عبجري ةنس نيسمخ نبا نمو *رضحملا
 ْ * مهظفعم يف مهب عئنصاف اذك اهناعي الف يلوالا هتمدخ

 ظ هيلاتلا لضفلا
 * الياق لوالا رهشلا يف رصم ضرا نع مهجورخل ةيناثلا ةنسلا يف انيس هيرب يف يسوم هللا ملك كلذ لبقو

 عيمج# هتقو يف هوعنصيلف نيبورفلا نيب رهشلا اذه نم رشع عبارلا مويلا يف د هتقو يف مصفلا ليارسا ونب عنصيل
 عبارلا مويلا ف لوالا رهشلا يف هولمعف * مصفلا لمع يف ليارسا ينب يسوم ملكف # هوعنصيلف هماكحاو هموسر'

 اوسجحنت سانا مهيف ناكف ه# ليارسا ونب عنص يسوم هللا رما ام عيمجك انيس ةيرب يف نيبورغلا نيب هنم رشع

 نعت اولاقو * نورهو يسوم يدي نيب هيف اومدقتف مويلا كلذ يف مصفلا اوعنصي نأ مهل رمي ملف سانلا نم تيمب
 اوفق يسوم مهل لاق * ليارسا ينب نيب اميف هتقو ين هللا نابرق لثم برقن نأ عسمن الف سانلا نم تيمب ساجلا
 نم اسجهن ناك ناسنا يأ مهل لقو ليارسأ ينب رم * الياق يسوم هللا ملكف * مكيف هب هللا رماي ام عمسا يتح

 نم هنوعنصي هنم رشع عبارلا مويلا يف يناثلا رهشلا يف د هلل احصف عنصيلف مكلايجا نم وأ مكنم رفس يف وأ تيم
 مصقلا موسر رياسكو املظظع هنم اورسكي و ةادغلا يلا ايش هنص اوقبي الو + هنولكءاي رارمو ريطف عمو نيبورغلا
 هسوق نيب نم ناسنالا كلذ عطقني مصفلا لمعي نأ عنتماو رفس يلع نكي ملو ارهاط ناك لجر ياو * هوعنصيلف



 رولا مكيف لخد ناو * هرزو لجرلا كلذ لمح دقف نيبرغلا نم هلل انابرق برقي مل ذا
 كمسملا بمصن موي يو . + ةمآلا .ميرصو ليخدلل مكل نوكت نأ تجا ةدحاو ةعيرش نأ عنصي كاذك همكحو مصالا

 ديطغي مامغلا امياد نوكي تكاذك د ةادغلا يلا ران رظنمك هيلع نوكي ليللا يفو ةداهشلا ءابخ يلع مامغلا اطغ
 نكسي عضوم يأ فو ليارسا ونب لحري كلذ دعبف ءابحلا نع مامغلا عافترا ردق ىلعو اليل رانلا رظنمو اراهن

 | م م ا لوط مهف نولزني درمأ نعو ليارسا ونب لحري هللا رما نع * ليارسأ ونب لزني مث مامغلا
 ناك امبرو ٠ رار از ع رطل ا احا لل لاط قاو' * نوميقم نكسملا
 يا ءاسملا نسم مامغلا ناك يرو » نولحري هلوق يلعو نولزني هللا لوق يلع مهف نكسملا ىلع ةاصخت امايا مامغلا

 ةدم تملاط اذا .الوح وا ارهش وأ نيسويوا #* نولحريف عفتري مث ليلو اراهن وأ نولحريف ةادغلاب عفتري مث حابصلا
 لوق يلع كلاذك نو هعافترا يف « نيلحار ريغ نوميقم ليارسا ونبف هيلع نكسف نكسملا يلع مامغلا

 * يسوم ديب هلوق نم مهظفعتسا ام نوظفحت نولحري هلوق يلعو نولزني هللا

 8 رشعلا لصنفلا

 .نأو #* ركاسعلا ليحرتو ةعامجا ةوعدل كل نانوكي نيتمصم ضف نم نيقوب عنصا # الياق ىسوم هللا ملكو
 فارشالا كيلا عمتجا امهدحاب برض ناو #* رضعملا ءابخ باب يلا ةعامجلا لك كيلا عمتجا امهب برس
 يلح منن ١ونغلاو * قرشملا يف 0 ركاسعلا اهب لحري ةيلهم ةهقن اوهفناو * ليارسأ يب ر فولا ءاسور

 الو ان اوهفناف قوجلا قيوجت يو #* مهليحرل اهنن نوهفتي كاذك بونجلا يف ةلزانلا ركاسعلا 3 لحري ةيناث
 ٍك م ١كاو 0 مكلايجأ رع يلع رهدأأ مصر مكل كلد نكيلو قاوبالاب نوبرضي ةميألا نوره ودبو #37 اويل

 * مكيادعا نم نوثاغت مكبر هللا يدي سب متقوب اكاف قاوبالاب اوبلجت مكل يداعملا ودعلا عم مكدلب يف برح

 هلا يدي نيب اركذ مكل نوكيف مكتمالم ميابذو مكدياعص يلع قاوبالب اوبرضاف مكروهش سورو مكدايعاو مكحرف موي
 نع مامغلا عفترا هنم نيرشع يف ةيناثلا ةنسلا نم يناثلا رهشلا يف ناك املو * كلذب ترما مكبر هللا انا مكبر

 لوأ ناكف * نآراف هيرب ف مامغلا نكسو انيس ةيرب نم مهلحارم يلا ليارسأ ونب لحرف * ةداهشلا نكسم

 نب نوشدن ةشويج نر نو هدا ع اري سرا را * يسوم ديب هللا رما نع مهتلحر

 مث #* نوليح نب بايلا نولوبز طبس شيج يلعو *راعوص نب ليانثن راخاسي طبس شيج يلعو * باذانيمع
 روصيلا هشيج يلعو ميشويجل نيبوار ركسع زكر لحر مث د هيلماح يرارم ونبو نوشريج ونب ا نكسملا لصف
 و فاسايلا داح ينب طبس شيج قلو د »* ياذش يروص نب لب :ايمولش نوعمش طبس شيج يلاعو » روايذش نب

 ميارفا ركسع زكرم لحر مث 7# ميج“ يلا نكسملا بسصن دقو . نسدقعلا يلماح نويئابقلا لحر مث نب لياوعد

 طيس شيج يلعو 7 روصادف نب ليايلمج اشنم طبس شيج يلعو ” درمقع نإ ماقبل هديج و م.شويجل

 رزاعيحا هشيج يلعو مهشوبج ركاسعلا رياس ةقاس يلع ناد ركسع زكرم لحر مث * ينوعدج نب ناديبا نيماينب
 » نانيع ند عاريحا يلاتفن طبس ى ثِيح يلو : نارهع 0 ثدح يلعو ”يادح يعن

 يلا نولحار انا هيمح ينيدملا لياوعر نب بابوعحل يسوم لاق #* اولحر املف مهتريأ ليارسا ينب لحارم هذه
 :ءاآ ال لاق د اريخ لياوسا لا دعو دق هللا ناف كيلا نسم انعم لاعتف هايا مكيلطعا هللا لاخ يذلا عضوملا
 ١ انراصباك انل تمنك ةيرسبلا يف انماقسع لوط يف كنا ملعت كناف انكرتت ال اذه اي لاق * يدلومو يضرا يلا الا

 .قودنصو مايا 0 ل :* هنم كيلأ ا ا رو
 نم اولحر اذا اراهن مهيلع همامنو * ارتشسم ميل راتختل مايالا ةثالثلا كلت ةناسم مهيديا نيب ريسي هدبع
 هل ا رول ,لدمنت را لوغي نأ قودنصلا ليعر ندع مضرلا ناكر »* ركسعملا

 ليارس .اأ فولا تااوبر يلا كرون بر اي در هلوزن دنع لوقي نأو * كيدي



 0 2-0200 رشع يداهلا لصفلا

 «ركسعلا فرط يف تقرحاف هران تللعتشاو هبصغ دتشاو كلد هللا عمسف هللا يدي نيب رشلا ينتعمك موقلا ناكو

 07 برلا ران مدييف تملعتشا امل هلعتشلا عضوملا كلذ يمسو »* رادلا تراغف هبر اعدف يسوم يلا مودقلا خرصف

 انركذف * امل انمعطي نم اولاقو اوكبف مهعم اضيا ليارسا ونب عجرف ةوبش اوهشت مبنيب اميف نيذلا فيفللاو
 يش. انل سيل نا ةسباي انسوفنف نالاو # موثلاو لصبلاو ثاركلاو ضيطبلاو ءاثقلاو اناجع رصمب هلكءان انك يذلا كمسلا

 نونحطبو هنوطقتليف موقلا فوطي + ,ولوللا نولك هنولو ةريزكلا رزبك نملا ناك» * ةدودمم نملا يلا اننويع امناو
 لوزن دنعو #* مسدب ةوالح همعط نوكيو اليلم هنم نوعنصيو ماربلا يف هنم نوخببطيو ىدملاب نوقدي وأ احرلا يف هنم

 هيابخ باب يلع .يرما لك مهرياشعل نوكبي موقلا يسوم عمس املف # هيلع ىنملا لزني اليل ركسعلا يلع لطلا
 ذا كاددنع اظح دجا مل اذاملو كدبع تييلبا اذامل يسوم لاق * يسوم كلذ ءاسو ادج هللا بضغ دتنسأ
 كارجح يف مهلمحأ كناك مهسس يل تملق نا مهتدلو مأ مهتلمح انا له + ىلع موقلا ءالراه عيمج ةفلك تريص

 نوكبي نأ عمجلا اذه ءاطعال مهل يل نيا نم + هيلع مهيابل تممسقا يذلا دلبلا يلا عيضرلا نضاهلا لمحت امك

 ةبوقع هينتمزلا تنك ناو يلع ليقث وه لب مهسوسا نا يدحو انا قيطا تمسل # هلكءان امل انطعأ نولوقيفي
 ينب حويش نم الجر نيعبس يل عمجا يسومل هللا لاقف + يتيلب يرا كو تلدنع اظح تدجو نأ يتتاما اهلعجاف
 * يباطخ يلجا يتح كعم مث اوفقي رصحملا ءابخ يلا مهذخو مهءافرعو مبخويش مهنا ملعت نيذلا ليارسا

 تننا مهسوست 2و موقلا ةسايس يلع كونواعيف مهيلع هلعجاو كهجو يلع يذلا رونلا نع مهديفاو تنانه كبطاخاف
 امهل انمعطي نم متلقو هللا يدي نيب متيكب ام لجال امعل اواكءات يتح دغل اودعتسا موقلل لقو * كدحو

 » رهش مايا يلا الا نيرشع الو ا الو موي ال د هنولكات امه هللا مكيطعي انل رصم ملصا ناك امو
 ادامل متلقو هيدي نيب مثيكبو مكنيب اميف يذلا هللا رون يف متدهز ام لحال الازه مكل ريصيو مكفنأ . نب .,( ل[

 امل - ع مهنيب اميف انا يذلا موقلا لجار فلا "اه تام وكام 5
 لاقف * مهعنقيف مهل شاحي رخبلا كمس عيمج وأ مهيفكتف مبل مبذت رقبو منغا مهب انغا نمف * ارهش هنولكءاي

 عمجو هللا مالك عيمج# موقلا ربخأو يسوم جرح ا ما يمالك مكيفاويا رظنت نآلا رصقت هللا ةردق له يسومل هللا
 لعجو هيلع يذلا روذلا نم دافاو هبطاخو مامغلا يف هللا يلتف # ءابخلا يلاوح مهفقوو مهخويش نم الجر نيعبس
 يف نللجر يقبو #* ةدوع يلا اوجاتحح# ملو اوبنت رونلا كلد مهيلع رقتسا املف خويشلا الجر نيعبسلا يلع كلذ
 لب ءابغلا يلا اجرخي مل نيبوتكملا نم امهو ةوبنلا امهيلع ترقتساف ناذيم يناثلا مساو نادلا امهدحا مسأ ركسعملا

 نون نب عشوي هباجاف »* ركسعملا يف نايبثتم داذيمو نادلا لاقو يسوم ربخاف مالغ رضحاف #* ركسعملا يف ايبنت
 هللا ةما عيمج تميل يل راغت له يسوم هل لاق *  اههسبحا يسوم اي يديس اي لاقو هذيمالت نم يسوم مداخ

 تربه #* ليارسأ ينب خويشو وه ركسعلا يلا يسوم مضنا املف # مهيلع هتوبنو ةرون نم لعجت ناب ءايبنا اوراص
 نم هعافترا هيلاوح ةرسيو ةنمي اذك موي ريسمب ركسعملا يلع هتقلاو ريحبلا نم يولس تسعطقف هللا دلع نم سيو:

 ريبانا ةرشع عمج مهلقا يولسلا اوعمجن مهدغ راهن لوطو مهتليلو مهموي يقاب موقلا ماقاف د نيعارذ لثم ضرالا
 مهيلع هللا بضغ دتشا اذا هوغضمي نا لبق مبهنانسا نيب دعب معللا * ركسعملا يلاوج احيطس مهل اهروطسف
 يلا هنم اواحرو نييهتشملا موقلا اهبف اونفد مهنال ةوببشلا روبق عضوملا كلذ يمسف # ادج ةميظع ةبزض مهبرضخ



 رشع يناثلا لصفلا

 * اهنع لرتعا دق ناك هنال اهجوزت يتلا اشبحلا ةءارمألا ببسب يسوم يف :نورهو هيرم تملكت ابيب اوماقا املف'

 يدوم ناك ء فرد دا يبا اناحجلا او وبا ويس ييسر كايدأ الاقف

 ا .ابهلا باب يلع ماق مامغ دومعب هللا يلتف ٠ عل اوحرخف رضحملا ءابخ يلا .مكثال ارجيرخا

 دو ع يا ياسا وو يس ولام يمالك اعمسا لاق ” ل لا و

 فرزات اههملع هللا" بسعيم قيشان * يسوم يدبع يف املكتت نا افاغت مل امكلاب امف اهاري هل ةتولغملا هللا

 لاقف # اصرب يه اذاف ميرم يلا نوره ىمغتلا املف ملثلاك اضيب ميرمب اذاف ءابحملا نع مامغلا لاز امكف ه هون

 ءارهت دقو هما نطب نم جرخ طقسك هذه قبت الو # اناطخاو انلهج اميف ةيطخ .انيلع لعجمت ال يديس اي يسومل
 نا بجي ملا اهبحو يف قصب اهابا نا ولو هل هللا لاقف . * اهفشاف مهللا الياق هبر يسوم اعدف * همسج فصن

 رشع كثااثلا لصفلا
 لاجرب ثععبا * اميلكت يسوم هللا ملك مث * ناراف ةيرب يف اولزنو ثوريصح نم موقلا لحر كلذ دعبو

 ثنعيف *  ميبنم فيرش لك هوثعباف هيابا طبس نم ادحاو الحر ليارسأ ينبل هيطعع انا يذلا ناعنك دلب اوموري

 عومش نيبوأر طبس نم 00 هذهو د ليارسا ينب ءاسور لاجر مبلكو هللا لوق يلع ناراف ةيرب يف يسوم مهب
 لاغي راخاسي طبس نمو # انفي نب بيلاك ادوهي طبس نمو * يروح نب طافاش نوعمش طبس نمو هروكز نب
 نولوبز طبس نمو #2 وفار نب 0 طبص نمو د نون نب عيشوه ميارفا طبس نمو * فسوي نب
 نب ليايمع ناد طبس نمو »* يسوس نب يدج اشنم طبس نم فسوي طبس رياس نمو * يدوس نب ليايدج
 لياواج داج طبس نمو د يسفو نب يبحن يلاتفن طبس نمو #* لياخم نب روثس ريشا طبس نمو #* يلمج
 4 عوتويي نتزا نا عجتوم يسرع يمسو دليلا اريوزبا يضرم مهاب نردلا لاجرلا ناسا هدجوي يا نب
 يلا اورظناو * لبجلا يلا اودعصا مث مورادلا يلا لوا اودعصا مهل لاقف ناعنك دلب اوموريل يسوم مهي ثعب املو
 ما يه ةديجا اهنكاس وه يتلا ضرلا امو *ريثك ماوه ليلقأ حرتسم ما ديدش وها اهب ميقملا بسعشلاو ةدابلا
 سورغم رج اهيف لهو ةلوزهم ما ةنيمس يهأ ضرالا ةيهامو  نوصح مأ ضابيرأا اهبكاس وه يتلا يرقلا امو ةيدر
 يلا نيص ةيرب نم كلملا اومأرو اودعصف #* بنعلا مايا روكب مايا لصفلا اذهو اهرمث نم اوذخو اوددشتو ال ما

 تن كب ةربابعلا ونب ياملثو ياشيشو ناميحا مثو يربح يلا اواجو مورادلا يلا الرا اودعصف * ةامح يلا بوحر

 بذع دوقنعو ةليح مث نم اوعطقو دوقنعلا يداو يلا اواجو #* نينس عبس رصم ربنم لبق تيئب دق يربح
 ببسب دوقنعلا يداو عيضوملا يمس كلذلف ه#* نيثلا نمو نامرلا نمو نينثا نيب اميف قهدلاب دولمحو ادحأاو
 يسوم يأ اواج ي :ح أوراسو د اموي نيعبرأ دعب كليلا مور نم أاوعحرو د»* ليارسأ وب مث نم دعطق يذلا دوقنعلا

 + ضرألا رمث تر ةعامجلا رياسو ربخلاب امهوباجاف ميقر يلا ناراف ةيرب يلا ليارسا ينب ةعامج رياسو نورهو
 موقلا نأ الخ * هرمث اذهر لسعلاو نبللا ضيفي هنا اقحو هيلا انب تنعب يذلا دلبلا يلا انرص اولاقو هيلع اوصقو .

 مورادلا دلعب نوميقم ةقلامعلاو د“ ةربابجلا دالوأ اضيا مل انيارو أدح ةميظع ةنيصح يرقلاو نوزيرع هب نيميقملا

 تعكساف #2 ندرالا يطاش يلعو رحبلا يلع نوميقم وبن عنكلاو لبجلا يف نوميقم نويرومذلأو نويسوبيلاو نويتحلاو



 ظ . ١ مهتراع يف انك كاذكر قارجلا انريخ ل انزع مجبل نم ةربابجلا ينب'يولعلا مث انيارو د ةحاسم ووذ هيف مهانيار نيذلا موقلا عيمجو هلها كلبي دلب وه هيف انررع
 رشع عبارلا لصنلا

 اي مهل اولاقو ليارسا ينب ةعامج نورهو يسوم يلع رمرمتو # ةليللا كلت يف اوكبو مهتاوصا ةعامجلا عفرف
 ريصيو فيسلاب عطقنف دلبلا كلذ يلا هللا انلخدي الو ربلا اذه يف انتم انتيل اي رصم دلسب يف انتم انتيلا

 .يلا عجرنو انسور يلون ضعبل مهصعب لاق مث رصم يلا عوجرلا انل ملصالا نا الا ةمينغ انلافطاو لعارا انواسن

 نب بيلاكو نون نب عشويو د ليارسأ ينب ةعامج قوج ةرضح' امههوجو يلع نورهو يسوم عقوف » رصم
 ادج ديج دلب همورل هيف انررم يذلا دلبلا الوق ليارسا يب ةعامجل الاق» # امهبايث اقزخ دلبلا يميار نم انفي
 الو اورمدتت الف هللا يلع ام١ * لسعلاو نبللا ضيفي دلب انل هبهوو هانلخدا انيف دارم هلل ناك نا * ادج
 امهومحري نا بعشلا عيمج داكف # مهوفاخت لف انعم هللأو مهدع مهلظ لوزيسو انماعط مهناف دلبلا لها اوفاجل

 موقلا .الراه يننوصعي مك يلا يسومل هللا لاقو : ليارسا ينب عيمجل رضعملا ءابخ يف هللا رون رهظ مث ةراجماب
 مهضرقاو ءابولاب مهبرضا نأ نوقحتس # مهنيب اميف اهتعنص يتلا تايال عيمج عم يب نونموي' آل مك يلو

 ' لجرك نيعمجا مهتلتق أئاف د اليل ران دومعبو ارابن مهيديأ نيب ريسي مامخ دومعبو مهيلع ميقع كمامغو

 لاهمالا ليوط هللا كلنا * يل تلق امك بهي اي كتردق مظع نيبتي نالاو ربلا يف مهلتق هب مهدعو يذلا

 نصا * عباورلاو ثلاونلاو نينبلا عم ءابالا بونذب بلاطم يربي ال يربيو مرجلاو بنذلا رفاغ لضفلا ريثك"
 ةلجاعملا مهل تحس دقل هل هللا لاق #* نالا يلا رصم نم مهل تلمتحا امكو كلضف ةرثكب موقلا ءالباه بنذ

 يعرك اوار نيذلا لاجرلا عيمج نا »* ٍضرألا عيمج ءالمي يذلا يرونو ميادلا ياقبو نكلو * تلءاس امك
 يذلا دلبلا اوار ال #* يرسما اولبقي ملو ةرشاعلا ةرملا هذه ينونهت<او ةيربلا فو رصم يف اهتعنص يتلا يتاياو.
 هب عبتا رخآ يار هل ناك ام .ازجن بيلاك يدبع اماو # هاري ال يناصع نم لك كلذكو مهيابال هيلع تمسقا
 يف اولوف جرملا يف نوميقم نويناعنكلاو ةقلامعلاف نالاو * هثروي هلسنلو هيلا راص يذلا دلبلا يلا هنلخدال يتعاط

 ةعامجلا هذه يقبا مك يلا # اميلكت نورهو يسوم هللا ملك مث  مزلتلا رحب قيرط يلا ةيربلا يلا اولحراو دغ
 ميادلا ياقبو مل لق الآ د يلع ةورمدت :يذلأ ليارسا ينب رمدت تمرعمس دقلو يلع ةمالا ترمد ينلا هيدرلا

 0 مكنم يصخلو دودعم لك نم مكداسجا عقت ربلا اذه ىو | * يترضح: متلق امك مكب نعنصأل هللا لوقي

 هين مكنكسا نأ تممسقا يذلا دلبلا يلا متلخد متنا ناو * ىلع مترمدت امك ادعاصف ةنس سيرشع نبا

 دلبلا اوفرعي يتح مهلخدا يناف ةمينغ نوريصي مهنا متلق نيذلا مكلافطاو * نون نب عشويو انفي نب بيلاك الا
 ةنس نيعبرا ربلا يف نيهيات نوميقي مكونيو د دلبلا اذه يف عقتف متنا مكداسجا اماو # هيف متدهز يذلا
 نولمحت ةنس موي لكل اموي نيعبرا دلبلا اهيف متمر يتلا مايالا ءاصحاب #* هيف مكداسجا ءانف يلا مكنايغط نومريف
 ةيدرلا ةعامجلا هذه عيمجب هعنصاو.كلذ تلق هللا انا. * يتءانعا عضوم نوفرعتن منس نيعبرا .مامت مكرازوا
 هيلع اورمدو اوعجرف دلبلا اوموريل يسوم مهب ثعب نيذلا لاجرلاو * توملاب نوئفي ربلا اذه يف ىلع ةعمتجلا

 | نب بيااكو نون نب عشويو د هللا يدي نيب مادصلاب لاجرلا كيلوا تامف د#* ضرالا ةعانش اوجرخاو ةعامجا
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 نرح ليارسا ينب ةعامج مالكلا اذهب يسوم ملك املو #* دلبلا اومارف اوضم نيذلا لاجرلا ةلمج نم اشاع انفي
 هللا انرما يذلا عضوملا يلا نودعاص نمن اه اولاقو لبجلا سءار يلا اودعصف ةادغلا يف ارجلدا» + ادج مرقلأ
 "سيل هللا نا اودعصت الف # مجنت ال اهنان هللا رما اوزواجتت ال يسوم مبل لاق # اناطخا دقف هيلا دوعصلاب
 مكنال فيسلاب نوعطقتف مكيديا نيب مث نييناعنكلاو نييقالمعلا نآأل د مكيادعا يدني نيب اومدصتت الو مكعم
 الوزي مل يسومو هللا دبع قودنصو لبجلا سءار ىلا اودعصو اودتعاف د مكنوع هللا نوكي الو هللا ةعاط نع متعجر
 * امرح يلا مهومطحو مهورضف لبجلا كلذ يف نوميقملا نويناعنكلاو ةقلامعلا لزنف #* ركسعملا طسو يف

 رشع سماخلا لصفلا | ْ

 + كانه مكيطعم انأ يذلا مكانكس دلب يلا متلخد اذا مهل لقو ليارسأ ينب رص # الياق يسوم هللا بطاخ مث

 رقبلا نم هللا دتع ايضرم الوبقم نوكي نأ متدزاو مكدايعا يف اعربت وأ ارذن غيوست مبد وا ةديعص هلل انابرق متبرقف
 جزملل ارمخو نهد طسق عيبرب اتوتلم ديمس رشع ربلا نم هلل هعم نابرقلا كلذ بحاص برقيلف # منغلا نم وا

 ديمس يرشع ربلا نم برقف شبكللو #* دحاولا لمحلل مبذلا عم .وا ةديعصلا عم هدعصي طسق عبر
 رقبلا نم تسعفص ناو # هللا دنع ايضرم اوبقم هبرقت طسق ثلث جزملل ارمخو د نهد طسق ثلثب نيتوتلم
 *» نهد طسق فصنب ةتوتلم ديمس راشعا ةثالث ربلا نم هعم برقف »* هلل ةمالس وا رذن غييوست وا اجد وا ةديعص

 لك عسبو شبك لك عمو روث لك عمم عنصي اذك # هللا دنع ايضرم اوبقم نابرق طسق فصن جازملل اهبرق ارمخو
 * تايصعملا نم دحاو لك عم اوعنصا كاذك اهنم ىيبرقت ام .اصحا بسحب # زعاملا نموا لمعلا نم سءار
 يلع مكنيب اميف نكس وا مكعم لخد ليخد ياو # هللا دنع ايضرم الوبقم انابرق برق اذا يحرص لك عنصي اذك
 مسر قوميلا اهياي * عنصيلف تاذك نوعنصت امكف هللا دنع ايضرم الوبقم نوكي نا دارا انابرق لمعف مكلايجا رم

 تكاذك # هللا يدي نيب مكلثم بيرغلا نا امك مكلايجا رم يلع رهدلا مسر ليخدلا بيرغللر مكل نوكي دحاو
 ليارسا ينب رم #* الياق يسوم هلاا ملك مث * منكيب اميف ليخدلا بيرغللو مكل نوكي دحاو مكحو ةدحاو ةعيرش
 لوا # هلل ةعيفر اوعفراف هماعط نم متلكا ام يتمف # هيلا مكلخدم انا يذلا دلبلا يلا متلخد اذا مهل لقو
 * مكلايجا رم يلع ةعيفر هلل اولعجا مكنيجحع لوا نم # اهنوعفرت راذبلا ةعيفرك ةعيفر اهنوعفرت ةقدرج مكنيجع
 موي ذنم يسوم دي يلع هب هللا رما ام عييمج نم # يسوم اهب هللا رما يتلا ءاياصولا هذه اولمعت ملف متوبس ناو
 ايضرم الوبقم ةديعص رقبلا نم اتر اوعنصيلف ةعامجلا نويع نع وهسلا ناك ناف # مكلايجا ىلا ملهو رمآلاب ءادتبا
 نا مبل رفغيف ليارسا ينب ةعاعج نع مامالا رفغتسيو #* ةاكذلل زعاملا نم دوتعو بجي امك جازمو رب هعمو هلل
 اميف ليخدلا بيرغللو ليارسا ينب ةعامجل رفغيف د مهوهس يلع مهتاكذو هلل انابرق مهتديعصب اوتاف وهس كلذ
 رفغتسيف #* ةاكذلل اهتنس ةئبا ةاش برقيلف اوهس دحاو ناسنا ءاطخا ناو د وهس يلع موقلا عيمج نا مهنيب
 ليارسأ ينب نم ,ميرصلا * هنع مفصيو هل رفغيف هللا يدي نيب اوهس هيطخ يلع يهاسلا ناسنالا كلذ نع مامالا

 نم ةعيفر ديب كلذ عنص ناسنأ ياو » اوهس يطخي نمل مكل نوكت ةدحاو ةعيرش مبنيب اميف ليخدلا بيرغلاو
 هتيصو دمسفو هللا مالكب يرزا امل * هموق نيب نم ناسنالا للذ عطقنيو ةبر فذداق وهف ليخدلاو ميرضلا

 موي يف ابطح بطتح الجر اودجو ربلا يف ليارسا ونب ماقا املو + هيلع هرزوو اعاطقنا ناسنالا كللد عطقنيف
 مل ةنال سبحلا يف هوعضوو #* رضحملا رياسو نورهو يسوم يلا ابطح. بطتحت هودجو نيذلا همدق #* تببسلا

 جراخ يف ةعامجلا عيمج ةراجتعاب دومجري نا كلذو التق لجرلا لتقي يسومل هللا لاقف د هب عنصي ام مهل رسفي
 يسومل هللا لاقو * يسومل يلاعت هللا رما امك تام يتح ةراجلاب دومجرو ركسعملا جراخ ةوجرخاف  ركسعملا
 فنكلا ةباود يلع اولعجبو ميلايجا رم يلع مهزرا فانكا يلع ةباوذ مهل اوعنصي نأ مهل لقو ليارسا ينب رص #* الق
 مكبولق عابتا اومورت الو اهولمعتو هللا اياصو عيمج اوركذتف اهورتل ةرهاظ ةباوذ مكل كلذ نوكيف د نومحامسا كلس



 نم ةخوبطم عارذلا مامالا ذخايو #* ةمالسلا مبذ تحت يتلا رانلا يلع هيقليو هذخايو هسار رعش رضحملا ءابخ
 كرحو هرعش ةقلح دعب كسانلا يفك يلع كلذ عنصيو ريطفلا نم ةدحاو ةقاقرو ةدحاو ةقدرجو شبكلا كلب

 كسانلا برشي كلذ دعبو ةعيفرلا قاسو كيرحتلا صق عمم مامالل اسدق نكيلو # هللا يدي نيب اكيرحت عيمجلا
 هكسن ةدم رادقمب كلذ ىنكيلو هدي هلاثت ام يوس هكسن نع هلل هنابرقو اكسان نوكي نأ رذن نم ةعيرش هذه #* ارمخ

 * مهل الوقم ليارسا ينب اوكربف اذك مهل لقو هينبو نوره رم * الياق يسوم ةللا ملك مث * كسنلا ةعيرش يلا همصي
 * ملسلا كل ريصيو كيلا هدصقب لبقيو * كنفوريو كيلع هبجو رونب يضيو * كظفحتو هللا كيف كرابي
 ظ * مهيلع كرابا اناو ليارسا ينب يلع يمسا اولتيف
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 + اهسدقو اهححسمو هتينا عيمجو مبذملاو هتينا عيمجو هسدقو هعسم نكسملا بصصن نم يسوم عارف موي ناك املو

 هلل مهنابرقب اوتءاف * مهددع نورضاعلا مهو طابسالا اسور مه نيذلا مبهبابا تويب 0 ور ليارسا ينب .فارشا برقو

 يسومل هللا لاقف * نكسملا يدي نيب اهومدقف دحاو لكل روثو نيفيرش لكل ةلجحع اروث رشع ينثاو ةببصم لج“ تس
 يسوم ذخاف * مهتمدخ بسح نييناودللا نم قيرف لك يلا اهعفداو رضحتلا ءابخ ةمدخل نكت مهنم اهذخ # الوق

 عبراو * مهتمدخ بسح نوشريج ينبل تارقب عبراو اهنم نيتلجع # نييناويللا يلا اهعفدن رقبلاو لججتلا
 مل ثابق يببلو د مامالا نوره نب راماثيا دي يلع عيمهلاو مهتمدخ بسح يرارم يبل تارقب نامثو تالج

 ناكف * مب ذملل انشد هنابرق برقي موي لك يف دحاو فيرش يسومل هللا لاق #* عبذملا يدي ىيب مهنيبأرق أومدقو

 نوثالثو ةيام اهنزو هضف نم ةعصق هنابرق .ناكو 2 ادوهي طمس نم بادانيمع نب نوشوال هنابرق لوألا مويلا ُف برتملا

 نم اجردو #2 هيدهلل نهدب اتوتلم اديمس ناولمم امهالك سدقلا ليقاتمب ًالاقثم نوعبس هنزو ةضف بينركو الاقئم

 رعاملا نع أدوتعو 2 ةديعصلل ةتنس نبأ المحو اشبكو رقبلا سد أروثو 23 اروخب اولمم ليقاثم ةرشع ةهئزو بهذ

 يمع نب نوشحت نابرق اذه ةنس يب نلمح ةسمخو نأدتع ةسمخو شبكأ ةسمخو نيترقب ةمالسلا مبذلو * ةاكذلل

 هنزو بهذ نم اجردو * ةيدبلل نهدب اتوتلم اديمس ناولمم امهالك الاقثم نوعبس هنزو ةضف بينركو الاقثم نوثالثو
 حبذلو 0 ةئاكذلل زعاملا نم دوثعو 2 ةديعصلل ةحلس نبأ المحو اشبكو رقبلا نع أرودو 2 أروخب اولمم ليقانم ةرشع

 موهلا فو * راعوص نب ليانثتت نابرق اذه ةئس ينب نالمح ةسمخر نادتع ةسسمخو شبكا ةسمخو نيترقب ةمالسلا
 الاقثم نوثالثو هيام اهنزو ةضف نم ةعصق هنابرق ناكو * نولوبز ينب فيرش نوليح نب بايلا برق ثكااثلا
 ةرشع هنزو بهذ نم اجردو #»* ةيدبلل نهدب اتوتلم اديمس ناولعم امهالك. الاقثم نوعبس هنزو ةضف بينركو

 سبذلو ةاكذلل زعاملا نم دوتمعيو »* ةديعصلل هتنس نبا المحو اشبكو رقبلا نم اروثو #* اروخبب اولمم الاقثم

 بينركو ًالاقثم نوثالثو ةيام اهنزو ةضف نم هةعصق هنابرق ناك» *نيبوار ينب فيرش روايذس نب روصيلا برق عبارلا
 اولمم ليقاثم ةرشع هنزو بهذ نم اجردو ه#* ةيدبلل نهدب اتوتلم اديمس ناولمم امهالك الاقثم نوعبس هنزو ةضف

 برق سماخلا مويلا ينو #* روايذس نب روصيلا نابرق اذه ةنس ينب نلمح ةسمخو نادتع ةسمخو شبكا ةسمخو
 ةصف بينركو الاقثم نوثالثو ةيام اهنزو نم ةعصق هنابرق ناكو * نوعمش ينب فيرش ياذش يروص نب ليايمولس
 اولمم ليقاثم ةرشع هنزو بمد نم احردو 2 ةيدهلل نهدب اتوتلم اديمس ناولمم امهالك الاقثم نوعبس ةهئزو

 نيترقب ةمالسلا مبذلو  ةاكذلل زعاملا نم دوتعو #* ةديعصلل هتنس نبا المحو اشبكو رقبلا نم اروثو # اروخب



 مويلا ينو * ياذش يروص نب ليايمولس نابرق اذه ةنس يئب نالمح ةسمخو نادتع ةسمخو شيكا ةسمخو
 ااقنع نوثالثو ةيام اهنزو هةضف نم ةعصق هنايرق ناكو # داغ ينب فيرش لياوعد نب فاسايلا برق سداسلا

 ةرشع هنزو بهد نم اخردو #» ةيدهلل نهدب_اتوئلم اديمس ناولمم امهالك الاقثمم نوعبس هنزو ةضف بمينركو

 ميذلو * ةاكذلل زعاملا نم دوتعحو »* ةديعصلل هتنس نبا المحو اشبكو رقبلا نم اروثو د اروخب اولمم ليقاثم

 ةرشع ةهئزو بهد سم اجردو + * ةيدبلل نهدب اتوتلم ا!ديمس ناولمم امهالك الاقثم نوعبس هنزو ُةضف بمينركو

 يو 2 دوءسممع ن عماسيلا نابرق اذه هئس يب نالمح ةسمخو نأدتع ةسمخو نتسكا ةسهخو نيترقب ةمالسلا

 الاقخم نونالتو هيام .اهنزو 4فف مس هعصق هنابرق ناكو :*: اًشنم يب فيرش روصأ دف نب ليايلمح برق نمانلا مويلأ

 ةرشسع هنزو بهد نم اجردو #* ةيدبلل نهدب اتوتلم اديمس ناولمم امهالك الاقثم نوعبس هنزو ةضف بينركو

 مسبذلو # ةاكذلل زعاملا نم دوتعو »* ةديعصلل هتنس نبا المحو اشبكو رقبلا نم اروثو ه#* اروخا اولمم .ليقاثم

 ةرشع هنزو بهد نم اجردو #* ةيدبلل نهدب اتوتلم اديمس ناولمم امهالك الاقثم نوعبس هنزو ةضف بينركو الاقثم
 مب ذلو 23 ةاكذلل زعاملا سمع دوتعو 3 ةديعصلل هتنس نبأ لمحو اشبكو رقبلا سم رول #7 أروخم» اولمم ليئاثم

 هنزو بهذ نم اجردو # ةيدهلل نهدب اتوتلم اديمس ناولمم امهالك الاقثم نوعبس هنزو ةضن بمينركو ًالاتثِم
 2 د اكذلل رعاملا نسم دودعو #4 ةدمعصلل ةدنس نأ المحو اشِسكو رقبلا 552 اروثو #2 أروخب أولمم ليقانم ةرشسع

 + ياذش يمع نب رزاعيحا نابرق اذه هنس يب نالمح ةسمخو نادتع ةسمخو شبكا ةسمخو نيترقب ةمالسلا مب ذو

 نوثالثو هيام اهنزو ةضف نم ةعصق هنابرق ناكو * ريشا ينب فيرش نارخع نب ليايغف برق رشع دحالا مويلا فو
 ةرشع هنزو بهد نم اجردو # ةيدهلل نهدب اتوتلم اديمس ناولمم امهالك الاقثم نوعبس هنزو ةخف بينركو ًالاقثم
 مبذلو # ةاكذلل زعاملا سم دودعو #* ةديعصلل هتنس نبأ المحو اشبكو رقبلا نم اروثو # اروخ اوامع ليقادم

 مويلا بو * نارخم نب ليايغف نابرق اذه هنس يب نالمح ةسمخو نادتع ةسمخو شبكأ ةسمخو نيترقب ةمالسلا

 كاقنم نوثالثو هيام اهنزو هضصف نسم ةعصق هنابرق ناكو ياتفن ينب فيرش نانيصع نب عاريحا برق رشع يناثلا

 . ةرشع هنزو بهذ نم اجردو : ةيدهلل نهدب اتوتلم !ديمس ناولمم امهالك الاقثم نوعبس 'هنزو ةضف بينركو

 صب ذو  ةاكذلل زعاملا ىرسم لوتعو |: ةديعصلل هدئس نبأ المحو اشبكو رقبلا نسم أروثو :* اروخعب اولمم ليقاثم

 ةلمج هذه ه* نانيع نب عاريحأ نابرق أذه هنس ينب نالمح ةسمخو نادتع ةسمخو شبكأ ةسمخو نيترقب همالسلا

 ىو رشع انثا ةمشفلا بينارك نمو ةرشع اتنثا ةضفلا عاصق نم ليارسأ ينب فارشأ نم هعسم موي يف ميذملا نشد

 ةضف عيمج كلذف نيعبس نم بينرك لكو ةضف لاقثم نيثالثو هيام نم ةعصق لك *رشع انثأ بهذملا جورد

 .اهنم جرد لك اروخت ةءولمملا رشع انثالا بهذلا جوردو * سدقلا لاقثمب لاقثم هيام عبراو لاقنم يلا ةينلا

 ميابذر قب عيمجو #* ةاكذلل رشع انثآ نادتعلاو مهعم.ربلاو رشع انثا ةنسونب نالمعلاو رشع انثا شابكلاو ةرشع

 ناكر #* مسم ام دعب مبذملا نشد اذه هئنس وئب المح نوتسو !دوتع نوتسو اشبك نوتسو نورشعو عبرا همالسلا



 نيب نم ةداهشلا قودنص ىلع يذلا ءاشغلا قوف نم هيطاه“ توصلا عمسي ملكيل رضحملا ءابخ لخد اذا يسوم

 ٠ + هيطاختف نيبوركلا

 نمابلا لصفلا | ٠١

 يفت ةرانملا جو يلي ام يلاف مربلا تمجرسا اذا هل لقو نوره رم د الياق يسوم هللا ملك مث
 ةيعانص هذهو * يسوم هللا رما امك اهبجو يلي ام يلا ةرانملا جرس يرساو تلاذك نوره عنصف # اهتعبس
 ملك مث # اهعبنص ثلاذك يسوم هللا يرا يذلا رظنملاب ةتمصم اهنسوسو اهلجرا يتح بهذ نم ةتمصم ةرانملا
 نم مييلع مضنا » مهريهطت نم مهل عنصاف اذكو مهربطف ليارسا ينبب نم نييناويللا مدق # الياق يسوم هللا
 بتوتلم دهمس رب هعمو رقبلا نم اروث اوبرقيو * اوزهطتيو مهبايث اواسغيو مهندب عيمج يلع يسوملاب اورميو ةاكذلا ءام
 .مهعدتو * ليارسا يبب ةعامج قوجو رصحملا .ء.ابخ يدي نيب مهمدقو .* ةاكذلل هذخ رقبلا نم رخا روثو نهدب
 ليارسا ينب نيب نم هللا يدي نيب افز نوره مهنزيو #* مهيلع مهيديا ليارسا ودب دنسيو هللا يدي نيب
 رخالاو ةاكذ امهدحا عينصاو نيروثلا سورا يلع مهيديا نودنسي نويناويللاو # هللا ةمدخ نومدخت# اونوكيف
 .* يل اونوكيو ليارسأ ينب نم مهلزعاو #.هلل افز مهنزو هيمبو نوره يدي نيب مهفقو د مهبع رفغتساو هلل ةديعص
 ليارسا ينب نم يل نولوعج“ مهنال # افز مهتففزو مهترهط دقو رضحملا ءابخ اوسدخعبأ نويناويللا لخدي كللذ دعبو
 يلا ناسنا نم ليارسأ ينب نيب امم ركب لك يل ناك امك *» يل مهتذخا ليارسأ ينب نم نطب متاف ركب لك لدب

 م.تلعجو مهلدب نييناويللا تذجلا كلذك يل مهتسدقا رصم دلب يف ركب لك يالها موي يف يا كلدو ةميهب

 مه اذا ءابو مهب لم الو مهنع اورفغتسيو رضحملا ءابخ يف مبتمدخ اومدختل #* ليارسا ينب نيب نم هينبو نوره
 ميهببس يف يسوم هب هللا رما ام عيمجك نييناويلل ليارسا ينب ةعامج يف نورهو يسوم عبصف * سدقلل اومدقت
 كلذ دعبو #* مهرهطو مهنع رفغتساو هللا يدي نيب افز نوره مهفزو ميهبايث اولسغو اوكذتف *.مهب اعنص كاذك
 ملك مث * مهب اعنص كاذك مهببسب يسوم هللا رما ام عيمج“ هيدبو نوره يدي نيب رضعملا ,ابخ اومدختل اولخد
 ءابخ ةمدغل شيجل لدي ادعاصف ةنس نيرشعو سمخ نبا نم نييناويللا مسر اذه # اميلكت يسوم هللا
 اماو يضمملا ءابخ ظفعتف هتوخا همدخ نكل # ادبا همدخت# الف هنع عجري ةنس نيسمخ نبا نمو ه«رضحملا
 0 0 * مهظفعحس يف مهب عئنصاف اذك اهناعي الف يلوالا هتمدخ

 * الياق لوالا ربشلا يف رصم ضرا نسم مهجورغأ ةيناثلا ةنسلا يف انيس ةيرب يف يسوم هللا ملك كلذ لبقو
 عيمج# هتقو يف هوعنصيلف نيبورغلا نيب رهشلا اذه نم رشع عبارلا مويلا يف د هتقو يف مصفلا ليارسا ونب عنصيل
 عبارلا مويلا يف لوالا رهشلا يف هولمعف * مصفلا لمع يف ليارسأ ينب يسوم ملكف + هوعنصيلف ةماكحاو هموصر
 اوسجحنت سانا مهيف ناكف د ليارسا ونب عنص يسوم هللا رما ام عيمجك انيس ةيرب يف نيبورغلا نيب هنم رشع

 نت اولاقو * نورهو يسوم يدي نيب هيف اومدقتف مويلا كلذ يف مصفلا اوعنصي نأ مهل رمي ملف سانلا نم تيمب
 اوفق يسوم مهل لاق * ليارسأ ينب نيب اميف هتقو يف هللا نابرق لثم برقن نا عنمن الف سانلا نم تيمب ساجلا
 نم اسج ناك ناسنأ يأ مهل لقو ليارسأ ينب رم * الياق يسوم هللا ملكف + مكيف هب هللا رماي ام عمسا يتح

 نم هنوجنصي هنم رشع عبارلا مويلا يف يناثلا رهثلا يف د هلل احصف عنصيلف مكلايجا نموا مكنم رفس يفوا تيم
 مصقلا موسر رياسكو املع هنم اورسكي و ةادغلا يلا ايش هنص اوقبي آو * هنولكءاي رارمو ريطف عمو نيبورغلا
 هسوق نيب نم ناسنالا كلذ عطقني مصفلا لمعي نا عنتماو رفس يلع نكي ملو ارهاط ناك لجر ياو * ةوعنصيلف



 مسرك هلل اجتف عبصيلف ليخد مكيف لخد ناو # هرزو لجرلا كلذ لمح دقف نيبرغلا نم هلل انابرق برقي مل نا
 ,نكسملا بصن موي فو ١ *ةمالا ميرصو ليخدلل مكل نوكت نا تجي ةدحاو ةعيرش ذا عنصي كاذك همكحو مصنلا
 ليطغي مامغلا امياد نوكي تلاذه د» ةادغلا يلا ران رظنمك هيلع نوكي ليللا ينو ةداهشلا ءابخ يلع مامغلا اطغ

  نكسي عضوم يأ يفو ليارسا ونب لحري كلذ دعبف ءابخلا نع مامغلا عافترا ردق يلعو # اليل رانلا رظنمو اراهن
 . يلع مامغلا نكس ام ةدم لوط مهف نولزني هرعا نعو ليارسا ونب لحري هللا رما نع + ليارسا ونب لزني مث مامغلا
 ناك اميرو # اولحري الف هللا ظنح ليارسا ونب ظفحف ةريثك امايا نكسملا يلع مامغلا لاط ناو" * نوميقم نكسملا
 يا ءاسملا نسم مامغلا ناك امبرو 2 نولحري هلوق يلعو نولزني هللا لوق يلع مهف نكسملا يلع ةاصحع امايا مامغلا

 ةدم تللط اذا .اوح وا ارهش وا نيسويوا د نولحريف عفتري مث اليلو ارابن وأ نولحريف ةادغلاب عفتري مث حابصلا
 لوسق يلع كلاذك # نولحري هعافترا يبو «* نيلحار ريذ نوميقم ليارسا ونبف هيلع نكسف نكسملا ىلع مامغلا

 * يسوم ديب هلوق نم مهظفعتسا ام نوظفحت نولحري هلوق يلعو نولزني هللا

 : رشعلا لصفلا
 هنأو * ركاسعلا ليحرتو ةعامجلا ةوعدل كل نانوكي نيتمصم ةضف نم نيقوب عنصا  الياق ىسوم هللا ملكو
 فارشالا كيلا عمتجا امهدحاب برض ناو #* رضعملا .ابخ باب يلا ةعامجلا لك كيلا عمتجا امهب برم

 ةيلج» ةغت ارهقلاو »* ىرشملا يف ةلزانلا ركاسعلا اهب لحري ةبلجع ةخفن اوهثناو # ليارسا ينب فولا ءاسور
 الو اهنفن اوهنغناف قوجلا قيوجت فو د مهليحرل اخفن نوهفني كاذك بونجلا يف ةلزانلا ركاسعلا اهب لحري ةيناث
 يلا متلخد اذا» * مكلايجا رم يلع رهدلا مسر مكل كلذ نكيلو قاوبالب نوبرضي ةميالا نوره ونبو * اوبلجت
 فو + مكيادعا نم نوثاغت مكبر هللا يدي نيب متقوب اذلف قاوبالاب اوبلجف مكل يداعملا ودعلا عم مكدلب يف برح
 هللا يدي نيب اركد مكل نوكيف مكتمالس ميابدو مكدياعص يلع قاوبالاب اوبرضاف مكروهش سورو مكدايعاو مكحرف موي
 نع مامغلا عفترا هنم نيرشع يف ةيناثلا ةنسلا نم يناثلا رهشلا يف ناك املو  كلذب ترما مكبر هللا انا مكبر
 لوا ناكف د ناراف ةيرب يف مامغلا نكسو انيس هيرب نم مهلحارم يلا ليارسا ونب لحرف # ةداهشلا نكسم
 نب نوشدأ ةشويج يلعو ميشويج ةمدقملا يلع اذوهي ينب زكرم ركسع لحر نا #* يسوم ديب هللا رما نع مهتلحر
 مث #* نوليح نب بايلا نولوبز طبس شيج يلعو #*راعوص نب ليادتن راخاسي طبس شيج يلعو * باذانيمع
 روصيلا هشيج يلغو ميشويجل نيبوار ركسع زكرع لحر مث # هيلماح يرارم ونبو نوشريج ونب لحرف نكسملا لصف
 نب فاسايلا ذداج ينب طبس شيج يلعو * ياذش يروص نب ليايمولش نوعمش طبس شيج يلعو #* روايذش نب
 ميارفا ركسع زكرم لحر مث #* مهيج“ يلا نكسملا بصن دقو سدقملا يلماح نويثابقلا لحر مث + لياوعد
 طبس شيج يلعو #*روصادف نب ليايلمج اشنم طبس شيج يلعو #* ذوبيمع نب عاماشيلا هيج يلعو مشويه
 رزاعيحا هشيج يلعو مهشويجل ركاسعلا رياس ةقام يلع ناد ركسع زكرم لحر مث * ٍنوعدج نب ناديبا نيماينب
 »* نانيع ند عاريحأ يلاتفن طبس شيح يلعو :» نارغع نب ليايعغن ريشأ طبس شيح يلعو » ياذش يمع نب

 يلا نولحار انا هيمح ينيدملا لياوعر نب بابو يسوم لاق # اولحر املف مهشويهل ليارسا ينب لحارم هذه
 يقما ال لاق # اريخ لياوسا لا دعو دق هللا ناف كيلا نسم انعم لاعتف هايا مكيطعا هللا لاق يذلا عضوملا
 # انراصباك انل تنك ةيربلا يف انماقسم لوط يف كنا ملعت كناف انكرتت ال اذه اي لاق * يدلومو يضرا يلا الا
 .قودنصو مايا هذال هفاسم هللا لمح نم اولحرف د هنم كيلا 05 انيلا هب هللا نسخ ريخ ياف انعم ترس ناف

 نسم اولحر اذا اراهن مهيلع همامثو * ارتعسم ميل راتختل مايالا ةثالثلا كلت ةفاسم مهيديا نيب ريسي هدبع
 نيب نم كويناش برمدو تاوادعا ددمنت بر ب مك يسوم لوقي نأ قودنصلا ليحر دنع مسرلا ناكو * ركسعملا

 * ليارسأ فولا تاوبر يلا ترون بر اي در هلوزن دنع لوقي ناو * كيدي
8 



 را رشع يداعلا لصفلا

 *«ركسعلا فرط يف تقرحاف هران تللعتشاو هبصغ دتشاو كلذ هللا عمسف هللا يدي نيب رشلا ينتعمك موقلا ناكو

 * برلا ران مهيف تلعتشا امل ةلعتشلا عضوملا كلد يمسو #رانلا تراغف هبر اعدف يسوم يلا موقلا خرصف

 انركذف * امل انمعطي نم اولاقو اوكبف مهعم اضيا ليارسا ونب عجرف ةوبش اوهشت مبنيب اميف نيذلا فيغللاو
 يش. انل سيل ذا ةسباي انسوفنف نالاو * موثلاو لصبلاو ثاركلاو يطبلاو ءاثقلاو اناجءرصمب هلكءان انك يذلا كمسلا

 نونحطبو هنوطقتليف موقلا فوطي # .ولوللا نولك هنولو ةربزكلا رزبك نملا ناك»  ةدودمص نملا يلا اننويع امناو
 لوزن دنعو # مسدب ةوالح همعط نوكيو اليلم هنم نوعنصيو ماربلا ف هنم نوخبطيو قدملاب نوقدي وا احرلا يف هنم
 هيابخ باب يلع .يرما لك مهرياشعل نوكبي موقلا يسوم عمس املف د هيلع نملا لزني اليل ركسعلا يلع لطلا
 ذا كدنع اظح دجا مل اذاملو تادبع تميلبا انامل يسوم لاق د* يسوم كلد ءاسو ادج هللا بصغ دتنسا

 كرجح يف مهلمحت كناك مهسس يل تلق نا مهتدلو ما مهتلمح انا له + يلع موقلا ءالراه عيمج ةفلك تريص
 نوكبي نا عمجلا اذه ءاطعال محل يل نيا نم ه هيلع مهيابل تممسقا يذلا دلبلا يلا عيضرلا نضاهلا لمحت امك

 ةبوقع هينتمزلا تنك ناو د* يلع ليقث وه لب مهسوسا نا يدحو انا قيطا تسسل # هلكءان امع انطعا نولوقيف
 ينب حويش نم الجر نيعبس يل عمجا يسومل هللا لاقف * ييلب يرا 2و تددنع اظح تدجو نا يتتاما اهلعجاف
 * يباطخ يلجا يتح كعم مث اوفقي.رصضحملا ءابخ يلا مهذخو مهءافرصو مبخويش مهنا ملعت نيذلا ليارسا

 تننا مهسوست كو موقلا ةسايس يلع كونواعيف مهيلع هلعجاو كهجو يلع يذلا رونلا نم مهديفاو تلانه كبطاخاف
 امل انمعطي نم متلقو هللا يدي نيب متيكب ام لجال امل اولكءات يتح دغل اودعتسا موقلل لقو * كدحو

 * رهش مايا يلا الا نيرشع الو ةرشع الو ةسمخ الو نينثا الو موي ال د هنولكءات امعل هللا مكيطعي انل رصم ,ملصا ناك امو

 ادامل متلقو هيدي نيب مثيكبو مكنيب اميف يذلا هللا رون يف متدهز ام لجل الازه مكل ريصيو مكفنا نم جرخ# نا يلا
 امعل مهيطعا ينا تلق تنناو مهنيب اميف انا نيذلا موقلا لجار فلا ةيامتس يموص لاق * رصم نم انجرخا
 لاقف # مهعنقيف مبل شاحي رحبلا كمس عيمج وا مهيفكتف مهل مبذت رقبو منغا مهب انغا نمف * ارهش هنولكءاي

 عمجو هللا مالك عيمجب موقلا ربخاو يسوم جرحت ال ما يمالك مكيفاويا رظنت نالا رصقت هللا ةردق له يسورمل هللا
 لعجو هيلع يذلا روذلا نم دافاو هبطاخو مامغلا ين هللا يلتف # ءابغلا يلاوح مهفقوو مهخويش نم الجر ىيعبس
 يف نللجر يقبو #* ةدوع يلا اوجاتحح# ملو اوبنت رونلا كلذ مهيلع رقتسا املف حويشلا الجر نيعبسلا يلع كلذ
 لب .ابخلا يلا اجرخإ مل نيبوتكملا نم امهو ةوبنلا امهيلع ترقتساف ناذيم يناثلا مساو نادلا امهدحا مسا ركسعملا

 نون نب عشوي هباجاف * ركسعملا يف نايبنتم كاذيمو دادلا لاقو يسوم ربخاف مالغ رضحاف #*ركسعملا يف ايبنت
 هللا ما عيمج تميل يل راغت له يسوم هل لاق . * اههسبحا يسوم اي يديس اي لاقو ةذيمالت نم. يسوم مداخ

 تربه # ليارسا ينب خويشو وه ركسعلا يلا يسوم مضنا املف #* مهيلع هتوبنو ةرون نم لعجت ناب ءايبنا اوراص
 نم هعافترا هيلاوح ةرسيو ةنمي اذك موي ريسمب ركسعملا يلع هتقلاو ربحجبلا نم يولس تسعطقف' هللا دنع نم .مير.
 ريبانا ةرشع عمج مهلقا يولسلا اوعمجن مهدغ راهن لوطو مهتليلو مهموي يقاب موقلا ماقاف د نيعارذ لثم ضرالا
 مهيلع هللا بضغ دتشا اذا هوغضمي نا لبق مهنانسا نيب دعب معللا * ركسعملا يلاوح احيطس مهإ (هريطسف
 يا هنم اأواحرو نييهتشملا موقلا اهيف اونفد مهنال ةوهشلا روبدق عضوملا كلذ يمسف #* ادج ةميظع ةبزض مهبرضخ



 رشع يناثلا لصفلا

 « اهنع لرتعا دق ناك هنال اهجوزت يتلا اشبحلا ةءارمالا ببسب يسوم يف نورهو ميرم تملكت اهب اوماقا اهلف
 يسوم ناكو +* كلذ هللا عمسف اضيا انبطاخ دق سيلا هللا هبطاخ طقف هدحو هارتفا ةوينلا لجأ نم ناك نا الاقف

 ميرمو نورهو يسومل ةلفغ يلع هللا لاقف * ضرالا هجو يلع نيذلا سائلا عيمج نم رثكا ادج اعشاخ الجر
 نوره اي يدانو .ابخلا باب يلع ماق مامغ دومعب هللا يلتف » مثلث اوجرخف رضعملا ءابخ يلا مكثالث اوجرخا
 * ملح يف هتبطاخوا ايور يف هب تنرعت هللا انا امكيبن نكي نا يمالك اعمسا لاق * امهالك اجرخف ميرم ايو

 روصو ثيداحاب 2 ءايورو هبطاخا ةلحسأو ريغب ينا » وه ققحت يتمأ عيمج يف لب يسوم يدبع كاذك سيلف

 عيفتراف امهيلع هللا بضخ دتشاف #* يسوم يدبع يف املكتت نا افاخت مل امكلاب امف اهاري هل ةتولخملا هللا
 لاقف # اصرب يه اذاف ميرم يلا نوره تمغتلا املف ملثلاك اضيب ميرمب اذاف ءابحنلا نع مامغلا لاز امكف  هرون

 ءارهت دقو هما نطب نم جرخ طقسك هذه قبت الو # اناطخاو انلهج اميف ةيطخ . انيلع لعجت ال يديس اي يسومل
 نأ بجي ملا اهبجو يف ىتصب اهابا ناولو هل هللا لاقف . * اهفشاف مهللا الياق هبر يسوم اعدف #* همسج فصن
 ركسعملا جراخ يف ميرم تفقوف * هيلا مصنت كلد دعبو ركسعملا جراخ يف كلاذك فقتلف مايا: ةعبس هنم يمتست

 رشع كااثلا لصتلا

 لاجرب ثععبا # اميلكت يسوم هللا ملك مث # ناراف هيرب يف اولزنو ثوريصح نم موقلا لحر كلد دعبو
 ثعبيف #* مهتم فيرش لك هوثعباف هيابا طبس نم ادحاو الجر ليارسا ينبل هيطعع انا يذلا ناعنك دلب اوموري
 عومش نيبوار طبس نم مهرامسا هذهو # ليارسأ ينب ءاسور لاجر مبلكو هللا لوق يلع ناراف هيرب يف يسوم ميب
 لاغي راخاسي طبس نمو # انفي نب بيلاك ادوهي طبس نمو * يروح نب طافاش نوعمش طبس نمو # روكز نب
 نولويز طبس نمو #وفار نب يطلف نيمايئب طبص نمو * نون نب عيشوه ميارفا طبس نمو * فسوي نب
 نب ليايمع نأد طبس نمو # يموس نب يدج اشنم طبس نم فسوي طبس رياس نمو »* يدوس نب ليايدج
 لياواج داج طبس نمو * يسفو نب يبحأ يلاتفن طبس نمو #* لياخم» نب روثس ريشا طبس نمو * يلمج

 * عوشوبي نون نب عيشوه يسوم يمسو دلبلا اوموريل يسوم مهب ثعب نيذلا لاجرلا .ءامسأ جذهو د يخام نب
 يلا اورظنإو * لبجلا يلا اودعصا مث مورادلا يلا الوا اودعصا مهل لاقف ناعنك دلب اوموريل يسوم مب ثعب املو

 ما يه ةديجا اهنكاس وه يتلا ضرالا امو د#*ريثك ماوه ليلقا خرتسم ما ديدش وها اهب ميقملا بمعشلاو ةدلبلا
 سيورغم رجش اهيف لهو ةلوزهم ما ةنيمس يهأ ضرالا ةيهامو د نوصح مأ ضابرأ| اهنكاس وه يتلا يرقلا امو ةيدو
 يلا نيص ةيرب نم دلبلا اومأرو اودعصف * بنعلا مايا روكب مايا لصفلا اذهو اهرمث نم اوذخو اوددشتو 2 ما
 تناكو ةربابجلا ونب ياملثو ياشيشو ناميحا مثو يربح يلا اواجو مورادلا يلا الوا اودعصف # ةامح يلا بوحر

 بنع دوقتعو ةليح مث نم اوعطقو دوقنعلا يداو يلا اواجو #* نينس عبس رصم ربثم لبق تينب دق يربح

 ببسب دوقنعلا يداو عضوملا يمس كلذلف #* نيتلا نمو نامرلا نمو نينثأ نيب اميف قهدلاب دولمحو ادحاو
 يسوم يلأ اواج ينح اوراسو د اموي نيعبرأ دعب دلبلا مور نم اوعجرو د ليارسا ونب مث نم هعطق يذلا دوقنعلا
 :« ضرالا رمث مهوراو ةعامجلا رياسو ربخلاب امهوباجاف ميقر يلا ناراف ةيرب يلا ليارسا ينب ةعامج رياسو نورهو
 موقلا نا الخ #* هرمث اذهو لسعلاو نبللا ضيفي هنا اقحو هيلا انب تعب يذلا دلبلا يلا انرص اولاقو هيلع اوصقو

 مورادلا دلبب نوميقم ةقلامعلاو  ةربابجلا دال اضيا مث انيارو ادج ةميظع ةنيصح يرقلاو نوزيزع هب نيميقملا
 تمكساف #* ندرالا يطاش يلعو رحبلا يلع نوميقم نويناعنكلاو لبجلا يف نوميقم نويرومالاو نويسوبيلاو نويتحلاو
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 قيطن 2 اولاق هعم اوضم نيذلأ موقلاو #* مهقيطن انان مهزوكلو !دوعص دعصت لب' 0 م.« لوق يلا موقلا بميلاك
 يذلا دلبلا اولاقو ليارسا ينب يلا هومار يذلا دلبلا يلع ةعانش اوجرحلاو  انم 3 مهنال موقلا يل لا دعصت نا
 نم ةربابجلا يب“ جرلعلا مث )اي اضرب ف مهانأر نيذلا مرقلا عيبمجو هلهأ كلي دلب وه هيف انررم
 ٌْ * مهنويع يف انك كلذكو دارجلاك اننويع يف انرصف مهجولع

 رع عبأرلا لصفلا

 اي مهل اولاقو ليارسا ينب ةعامج نورهو يسوم يلع رمرمتو ده ةليللا كلت يف اوكبو مهتاوصا ةعامجلا عفرف
 ريصيو فٍدسلاب عطقنف دلبلا كللذد ىلا هللا انلخدي الو #»ربلا اذه يف انتم انثيل اي رصم دلب يف انتم ادتيل

 .يلا عجرنو انسور يلون ضعبل مهضعب لاق مث »رصم يلا عوجرلا انل ملصالا نإ الا ةمينغ انلافطاو لمارا انواسن

 نب بيلاكو نون نب عشويو #* ليارسأ ينب ةعامج قوج ةرضح امههوجو يلع نورهو يسوم عقوف * رصم
 ادج ديج دلب همورل هيف انررم يذلا دلبلا الرق ليارسا ينب ةعامجل الاقو # امهبايث اقزخ دلبلا يميار نم انفي
 ا 000- نرحل ٍضيفي دلب انل و ةانلخ دا د د هلل اك نأ مادج

 موقلا .اواه يننوصعي مك يلا يمول هلا ل 5 يس رع ءابخ يف هللا رون رهظ م 0
 مهضرقاو ءابولاب مهيرضا نأ نوقحتسي # مهنيب اميف اهتعنص يتلا تايالا عيمج عم يب نونموي' 2 مك يلاو

 ' لجرك نيعمجأ مهتلتق اناف د اليل ران دومعبو ارابن مهيديأ نيب ريسي مام دنومعبو ديد ميقع كمامغو

 دلبلا يلا موقلا 0 لخدي .نا 0 قطي 7 امم ا هذه كرابخا اوعمس : نيذلا 1و حل > لاق دع

 مفصإ عباورلاو تتلاوثلاو ا عم .ابالا يرد بلاسم يرعب "35 يربيو م ويسألا 5 ندنلا ريثك
 ةلجاعملا مهل تصنص دقل هل هللا لاق # نآلا يلا رصم نم مهل تلمتحا امكو كلضف ةرثكب موقلا ءالباه بنذ

 يعرك اوار نيذلا لاجرلا عيمج نا »* ٍضرالا عيمج .ءالمي يذلا يرونو ميادلا ياقبو نكلو * تلدءاس امك
 يذلا دليلا أوار 3 07 يرسمأ اولبقي ملو ةرشاعلا ةرملا هذه ودعت أو ةيربلا فو رصم ف اهتعنص ينلا يتاياو.

 هل جنا رخا يارد ناكام ءازهف بيلاك يدبع اماو »* هأري 2 يلاصع نم لك كلذكو مهيابال هيلع تمستا

 يف اولوف جرملا ف نوميقم نويناعنكلاو دقلامعلاف نآلاو #37 هثروي هلسنلو هيلا راص يذلا دليلا يلا هنلخ نال يتعاط

 اعلا هذه يقبا مك ب لآ # اميلكت نوره يسوم هللا 0 7 + مزادلا رعخب قيرا يلا ةيربلا ل ارلخراو دغ

 نس مكنم يصخأو دودعم لك نم مكداسجأا عقت ربلا اذه بو * يترضح# متلق امك مكب نعنصأل ”هللا 08

 دلبلا اونرعي يتح مهلخدا يناف ةمينغ نوريصي مهنا متلق نيذلا مكلانطاو د نون نب عشميو انفي نب بميلاك الا
 ةنس نيعبرا ربلا يف نيهيات نوميقي مكونبو # دلبلا اذه يف عقتف متنا مكداسجا امإو # هيف متدهز يذلا
 نولمعت نس موي لكل اموي نيعبرا دلبلا اهيف متمر يتلا مايالا ءاصحاب ل لاا ءانف يلا مكنايغط نومريف
 ةيدرلا ةعامجلا هذه عيمجب هعذصأو. تداخل هللا انا * يتءانعا رع نوذرعتن ةنَس " نيعبرأ 8 مكرازوا

 نب بلاك نس 5 *: هللا 5 نيب ها لاجرلا كيلوا تنافثا د ضرالا ا اوجرخأو ةعامجلا



 نرح ليارسا يب ةعامج مالكلا اذهب يسوم ملك املو ه# دلبلا نما اوضع نيذْلا لاجرلا هلمح نم اشاع انفي
 هللا انرما يذلا عضوملا يلا نودعاص نعن اه اولاقو لبجلا سءار يلا اودعصف ةادغلا يف ايلا 2 دج موقلأ
 ' سيل هللا نا اودعصت الف * مجنت ال اهناف هللا رما 8-0 1 يسوم مبل لاق أ اناطخا دقف هيلا دوعصلاب
 مكنال فيسلاب نوعطقتف مكيديأ نيب مث نييناعنكلاو نييقالمعلا نال مكيادعا يدي نيب اومدصتت الو مكعم

 الوزي مل يسومو هللا دبع قودنصو لبجلا سءار يلا اودعصو اودتعاف د مكنوع هللا نوكي الو هللا ةعاط نع متعجر

 * امرح يلا مهومطحو مهوّرضف لبجلا كلذ يف نوميقملا نويناعنكلاو ةقلامعلا لزنف ه ركسعملا طسو يف

 رشع سماخلا لصفلا

 * كانه مكيطعم انآ يذلا مكانكس دلب يلا متلخد اذا مهل لقو ليارسأ يب رم : ةياق يسوم هللا بطاخ م

 رقيلا نم هللا دفع ايضرم الوبقم نوكي نأ مت دّزأو مكدايعا ف أعربت وأ أرذن عيودست معبد وأ 5 ديعص هلل انابرق متبرقف

 00 0 ا ا للا او ا ا ل » مئغلا نم وأ

 ديمس يرشع ربلا نم برقف شبكللو 00 ا ل ا و

 رقبلا نم تسعفص ناو #* هللا دنع ايضرم ًالومقم هبرقت طسق ثلث مرملل ارمخو د: نهد طسق ثلثب ىيتوتلم

 » نهد طسق فسصبب ةتوتلم ديمس راشعا هةثالث ربلا نم هعم برقف »* هلل ةمالس وأ رذن غييوست وا امججبذ وا ةديعص

 ل و نا لك جر لوا لا مسمي 11. جهللا تعا رش زيتس لرد طوس اولا هن امو
 *« تايصحملا نم دحاو لك عم اوعنصا كلذك اهنم ىيبرقت ام ءاصحا بسحب # زعاملا نم وأ لمعلا نم سار
 0 نسوا يع لع لت * هللا دنع ايضرم الوبقم انابرق برق ادا يحرص لك عنصي اذك

 مصر قولا اهياي  عنصيلف كاذك نوعنصت امكف هللا دنع ايضرم الوبقم نوكي نا دارا انابرق لمعف مكلايجا رم

 تاذك هللا يدي نيب مكلثم بيرغلا نا امك مكلايجا رم يلع رهدلا مسر ليخدلا بيرغللر مكل نوكي دحاو
 ليارسا ينب رم # الياق يسوم هللا ملك مث  منكيب اميف ليخدلا بيرغللو مكل نوكي دحاو مكحو ةدحاو ةعيرش
 لوا # هلل ةعيفر اوعفراف هماعط نم متلكا ام يتمف * هيلا مكلخدم انا يذلا دلبلا يلا متلخد اذا مهل لقو
 * مكلايجا رم يلع ةعيفر هلل اولعجا مكديعع لوا نم #2 اهنوعفرت راذبلا ةعيذرك ةعيفر اهنوعفرت هَق درج مكنيجع

 موي ذنم يسوم دي يلع هب هللا رما ام عييمج نم د يسوم اهب هللا رما يتلا ءاياصولا هذه اولمعت ملف متوبس ناو

 ايضرم الوبقم ةديعص رقبلا نسم اتر اوعنصيلف ةعامجلا نويع نع وهسلا ناك ناف # مكلايجا يلا ماهو رمالاب ءادتبا
 نأ مهل رفغيف ليارسأ ينب ةعاعج نع مامالا رفغتسيو * ةاكذلل ز زعاملا نم دوتعو بمج# امك جازمو رب هعمو هلل

 اميف ليخدلا بيرغللو ليارسا يب ةعامجل رفغيف » مهوهس يلع مهتاكذو هلل انابرق مهتديعصب اوتاف وبس كلذ
 رفغتسيف * ةاكذلل انس ةئبا ةائ برقيلف اوهس دحاو ناسنا ءاطخا ناو #* وهس يلع موقلا عيمج ذا مهنيب

 هديصو ا هللا 12 ير امل * همَوُق نيب نم ناسنألا لاذ عطقنيو 7 فذاق وف ف ليخدلاو ميرضلا

 موي يف ابطح بطتخ# الحر اودختو ربلا يف ليارسا ونب ماقا املو ه» هيلع هرزوو اعاطقنأ ناسنألا كلذ عطقنيف

 مل ةنال سبحلا يف هوعضوو #* رضحملا رياسو نورهو يسوم ىلا ابطح. بطتحي ةودجو نيذلا همدق * تبسلا
 جراخ يف ةعامجلا عيمج ةراجتلاب دومجري نا كلذو التق لجرلا لتقي يسومل هللا لاقف # هب عنصي ام مهلرسفي
 يسومل هللا لاقو * يسومل يلاعت هللا رما امك تام يتح ةراجعلاب هومجرو ركسعملا جراخ هوجرخاف 0 ركسعملا
 فنكلا ةباوذ يلع 0 ماجاب يلع ما فانكأ يلع ةباوذ 2 اوعنصي نا 0 لق ليارسا ينب رم * 01



 انآ د مكبرل نوسدقم اونوكتف ياياصو عيمج اولمعتو امياد كلذ اوركذت يكل * اهارو نوغاط متنا يتلا مكنويعو
 1 ظ * مكبر هللا انا اهلا مكل نوكال رصم دلب يم مكتجرخا يذلا مكبر هللا

 رشع سداسلا لصفلا

 ماما اوماقف #0 .نيبوار ونب :ثلاف نب نوأو بايلا انبا ماريباو ناثادو .يويل نب ثابق نب راهصي نب حروق مدقتو
 يسوم يلع اوقوجتف. # ءامسا ووذو رضحس ةاعد ةعامجلا فارشا نائيامو نوسمخ ليارسا ينب نسع ساناو يسوم

 قوج يلع نافرشتت امكلاب امف هللا رون مهنيب اميفو نوسدقم مهلك ةعامجلا نا ةساير امكبسح ام امبل اولاقو نورشو
 هل وه نم هللا فرعي ادغ مهل لاقو هعومج لكو حروق ملكف * هبجو يلع عقوو يسوم كلذ عمسف # هللا
 اولعجاو * هعومج لكو حروق اي رماجم“ اوذخ هلخ اوعنصا # هيلا هبرقي هراتخ نمو هيلا هبرقيف سدقملا نمو
 مث * يويل يب اي كلذ مكبسح سدقملا وهف هللا هراتخا لجر ياف ادغ هللا يدي نيب اروخ# اهيف اوقلاو اران اهيلع
 اومدختل هيلا مكبرقف مكتعامج نم ليارسأ هلا مكزرف اذا مكدنع ليلقا * يويل ينب اي اوعمسا يسوم مهل لاق
 يتح كلعم يويل ينب كتوخاأ رياسو كبرق كتاذكف # مهنومدخت ةع ك١ .يدي نيب اوفقتو هدكسم ةمدخ

 مث #* هيلع اورمدتت يتح وه نم نورهو هللا يلع نوعمتجملا كعمج لكو تننا كلذك # اضيا ةمامالا متبلط
 نبللا ضيفي كلب نم انتدعصا نا ليلقأ * كيلا ريصن 2 ًالاقف بايلا يبا ماريباو ناثادب اوعدي يسوم ثعب

 انتيطعأ الو السعو انبل ضيفي دلب يلا انلخدت مل اضيأو # اسءارت اضيا انيلع سءاارت يتح ربلا يف انلتقتل لسعلاو
 مهللا لاقف ادج يسوم يلع كللذ دتشاف * كيلا رصن مل مهنويع علقب موقلا كياللاه تددبت ولف امركوا ةلمن

 يسوم لاق مث *» امهدحاأ يلا يسأ نأ نع الصف ارامح امهدحال رغسا مل يلا يلع هب لدو امهيده لبقت ١

 اروخ اهيلعن اوقلاو هرمج“# لجر لك ذخايلس * ادغ نوره عم هللا يدي نيب اورضحا كد عومجو تننا حروفل
 دحاو لك ذخاف #* هترمجم« مدقي مهنم دحاو لكو نورهو تنناو ةرمج» يتيامو نيسمخ هللا يدي نيب اهومدقو
 حروق مهيلع قوجو 2 * نورهو يسومو رضحملا .ءابخ باب يلع اوفقوو اروخا اهيلع اوقلاو اران ايف اولعجو هترمجع
 متزرفنا نأ # اميلكت نورهو يسوم هللا ملكو * مهعيمج هللا رون رهظف رصعملا ءابخ باب يلا ةعامجلا عيمج
 يطخي دحاو لجرا يرشب لك حاورا هلا ايرداق اي الاقو امبهجوا يلع اعقوف * ةفرطك مهتيدفا ةعامجلا هذه نيب نم
 ناثادو حروق نكسم يلاوح نم اوعفترا مهل لقو ةعامجلا رم + الياق يسوم هللا ملكف »* طغست ةعامجلا رياس يلعو
 مبل لاقو ةعامجلا ملكف # ليارسا ينب خويش هعم يضمو # ماريباو ناثاد يلا يضمو يسوم ماقف * ماريباو
 . نع اوعفتراف * مهاياطخ عيمجب اوفاست ال يك مهل وه امم- يشب اوئدت الر نيملاظلا مرقلا ءاواه ةيبخأ اوبنتجا
 لاقف # امهلافطاو امهوئبو امهواسنو اميميخ باوبا يلع ابصتناو اضيا اجرخ امهو ماريباو ناثادو حروق نكسم يلاوح
 ءالوه تام نأ د»* يسفن .ءاقلت نم كلذ سيلو لامعالا هذه عيمج لمعال يب ثعب هللا نا نوملعت هذهب يسوص

 ٠ مبعلبتف اهاف ضرالا متفت ناب اقلخ هللا قلخ ناو + يب ثعب هللا سيلف مهتبلاطمك اوبلوطو سانلا لك تومك
 نا مالكلا اذه لوق نم هغارف دنع ناكف # هللا اوصع دق ءالراه نأ متملع يرثلا يلا ءايحا نولزنيف مبلام عيمجو
 مه اولزنف * حرسلا عيمجو حريقل ناسنا لكو مهتويبو مهتعلتباف اهاف .تهتنو مهتحأ يتلا ضرألا تققشنا

 نيذلا ليارسا ينب عيمجو #* قوجلا عيمج نسم اودابو ضرالا مهيلع تمطغتو يرثلا يلا ءايحا مبلام عيمجو
 نيسمخلو نيتياملا تقرحاف <هللا دنع نم تمجرخ رانو * ضرالا انعلتبت اليك اولاق مهتوص ةدش نم اوبره مهيلاوح

 يدي نيب نسم رّماجمْلا عفري ناب مامالا نوره نب رازاعلا رسم -# اليات يسوم هللا ملكك #*روخبلا يبرقم الجر
 ميافص اهنوعنصيف مهسوفن يلع نييطخملا كيلوا رماجع اماو * ىتسدقت دق اهنال كانهرانلا يرذيو نيقرعملا

 مامالا رازاعلا ذخاف »* ليارسا ينبل ةمالع ريصتو تسدقت دق هللا يدي نيب .اهومدق امل مهناف مبذملل ءاشغ اقاقر

 ,نمم يبنجا لجر مدقتي ال يكل ليارسا يبل اركذ د مبذملل ميافص اهوقران نوقرحتلا اهمدق يتلا ساعنلا رماجملا



 م هيف يسوم دي يلع هللا لزن امك هعومجو حروقك نوكي الو هللا يدي نيب اروخب رخجيل نوره لسن نم ونه سيل
 اوقوجن املو د هللا ةما نسم اقلخ امتلتق امتنا نيلياق نورهو يسوم يلع دن نسم ليارسا ينب ةعامج ترمدتو
 » رضعملا ءابخ يدي نيب نورهو يسوم مدقتف # مامغعلا يف رهظ دق هللا رونب !ناف رضعملا ءابخ يلا اوتفتلا امهيلع

 لاقو #* امههرجو يلع اعقوف ةفرطك مهتينفا ةعامجلا هذه نيب نم امتعفترا نا  الياق نورهو يسوم هللا ملكو

 رفغتساو ةعامجلا يلا اعرسم هب بهذاو اروخب قلاو مبذملا قوف نم اران اهيلع لعجاو ةرمجملا ذخ نورها يسرم
 طسو يلا رضحاو يسوم لاق امك نوره كلذ ذخاف #* مدصلا مهب ادب دقو هللا يدي نيب نم جرخ دق طغسلا ناف مبل
 ناكف # ءابولا عيفتراف يتوملاو ءايحالا نيب فقوو # مهل رفغتساو روخبلا رخبف مهب ءادتبا دق ءابولا اذاف قوجلا
 يلا يسوم يلا نوره عجرو * حروق ببسب تام نم يوس ةيامعبسو افلا رشع ةعبرا ءابولا كلذب تام نم ددع

 * ءابولا سبعلا دقو رصحملا ءابخ باب

 رشع عباسلا لصفلا
 نوكي مييابا تويبل مهقارشأ نم بأ تيب لكل يصع مهنم ذخو ليارسا ينب رسم # الياق يسوم هللا ملكو .
 اصع ذخات امنا كنال يويل اصع يلع هبتكاف نوره مساو * هاصع يلع لجر لك مسأ بتكاو اصع ةرشع ينثا كلذ
 *.كل انه اهدنع كرضحا يتلا ةداهشلا يدي نيب رصعملا ءابخ يف ابعدو # مهيابا تويب ةلمهل ةدحاو
 يسوم ملكف 3١ مكيلع نورمدتم مه نيذلا ليارسأ ينب رمدت ينع يدها يتح. هاصع عرفي هراتخا يذلا لجرلاف

 * مهنيب اميف نوره يصعو اصع ةرشع يننثا مهيابا تويبل فيرش لك نم اصع مهفارشأ لك هيلا عفدف ليارسا يب
 تمعرف دق !داف ةداهشلا ءابخ يف يسوم لخد دغ نم ناك املف * ةداببشلا ءابخ يف هللا يدي نيب ىسوم اهعضوف

  يصعلا عيمج يسوم جرخا مث # ازول تدقعو اراون ترونو اعورف تمجرخاف' يويل تيبل يه يتلا نوره يصع
 نوره اصع در يسومل هللا لاق مث * اهذخاف هاصع ىلا دحاو لك رظنف ليارسا ىنب عيمج يلا هللا يدي نيب نم

 هللا هرما امب يسوم عنصف # اوكليي الو يلع مهرمدت ينفيف فلملا يوذل ةمالع ظفح نكت ةداهشلا يدي نيب
 يلا مدقت نم لك ناك اذإ»و #* نوكلاه انلكف انم دابو انم توت دق اذوه يسومل ليارسا ونب لاق مث * كلد نم
 0 * نوفوتم نوناف نم اهف كلهي هللا نكسم

 رشع نماثلا لصفلا

 رزو نالمحب كعم كانباو تناو سدقملا رزو نولمحت كعم كيبا لاو كائباو تننا نورهل هللا لاقف
 كعم كانباو تنناو كومدختلو كيلا اوفاضنيف كيلا مهمدق كيبا طبس يويل طبس كتوخا اضياو #* مكتماعا
 مب ذملأو سدقلا هلا يلا اومدقتي ال نكل برضملا لك ظفحتو كظنحع اوظفحتيو »* ةداهشلا ءابخ يدي نيب طقف

 + مكيلا مدقتي ال يبنجاو هتمدخ عيمجو رصعملا ,ابخ ظفح نوظفح كيلا نوفاضتملاو *متناو مه اوتومي اليل
 مكتوخا تذخا امنا يلف * ليارسا ينب يلع طغس ةدايز نوكي الو مبذملا ظفحو سدقملا ظفح اوظفحبلو
 كعم كونبو تناو *رصمملا ءابخ ةمدخ اومدختل هلل مكل ةبه مهتلعجو ليارسا ينب نيب نم نييناويللا
 يبئجا ياو ةبوهوم ةمدخ مكتماما تلعج دقف هنومدختف فهجسلا لخادو مبذملا روما عيمجأ مكتماما نوظفحت
 ليارسا ينب سادقا عيمج نم يعيافر ظفح كلتيطعا دق يلا لاقف نوره هللا ملك مث #* لتقيلف اهيلا مدقت
 عيمج نسم قرحملا دعب نم سادقالا صاوخ نم كل نوكي اذه #* رهدلا مسر كينبو احم اهايا كتيطعأ
 هلكءات رهطلا صاخنيو * كينبلو كل سادقالا صاوخ نم وهف هب يوتءاي يذلا مثالا نابرقو مهتاكدو مهربو مهنيبأرق
 كل ليارسا ينب تاكرحم عيمج نم مهتيطع عيافر كل هذهو # اسدق كل نوكي كاذك هنم لكءاي ركذ لك
 ربلاو ريضعلاو نهدلا دوجا عيمجو # اهلكءاي كلزنم يف رهاط لكو رهدلا مسر .كععم كتانبلو كينبلو اهتلعج



 يف رهاط لكو كلل نوكت هلل اهب نوتءاي يتلا مهضابر» ين املك روكبو * كل اهتلعج دق هلل اهنولعج يتلا اهلياوا

 رهش نبا نم سائلا ءادفو * ةسجنلا ةميهبلا روكبو سانلا روكب يدفت نأ بج نكل كل نوكي ةميهبو ناسنأ
 اهناف اهدفت الف زعاملاو ناضلاو رقبلا روكب اصاو د اقنأاد نورشع مهو سدقلا لاقثمب ةضف ليقاثم ةسمخ هتميقب
 قاسلاو كيرعتلا صقك كل نوكي اهمحلو هللا دنع ايضرم الوبقم انابرق اهمحش رتقو مبذملا ىلع اهمد شر ةسدقم

 مسر كنعم كتانبلو كينبلو كل اهتلعج هلل ليارسا ونب ابعفرت يتلا سادقالا عيافر رياسو * كل نوكي ينميلا
 مسق كل نكي الو لمت ال مهضابر يف هل هللا لاق مث * كتلدعب نم كلسنلو كل هلل وه رهدلا تابث دهع رهدلا

 'اولمعبف رضعملا ءابخ يلا ليارسا ونب اضيا مدقتي الل * رضعملا ءابخ نومدخ# يتلا مهتمدخ لدب ةلهن ليارسا

 نيب اميفو مهلايجأ رم يلع رهدلا مسر ةرزو نولمحت مهو رضعملا ءابخ مهدحو نويلاويللا مدختو #* نوكلهيو أرزو
 ىملق كلاذلف هل ةيناويلل اهتلعج ةعيفر هلل اهنوعفري يتلا ليارسا ينب راشعا ناف « ةلش 1 ليارسأ ينب

 ينب نم نوذخات ١نا مهل لقو نييناويللا رمو # الياق يسوم هللا ملكو .* ةملحن اولحني ال ليارسا ينب نيب اميف هل
 مكل بست نا كلذو »* رشعلا نم ارشع هلل ةعيفر ابن اوعفراف مكتلحنك مهنم_مكل اهتلعج يتلا راشعالا ليارسا

 عيمج نم هلل ةعيفر اضيا متنا نوعفرت كاذك *رصاعملا نم ةفالسلاكو راذبلا نم ليارسا ينبل ربلاك مكعيافر

 نم ليارسا ينب ةلغك نويناويل اي مكل يتابلا راص هنم هدوجأ متعفر انا مهل لقو #* ابنم اهصخاو اهدوجا مكاياطع
 او *رصضعملا ءابخ مكتمدخ لدب مكترجا هنال مكولهاو متنا عضوم لك يف هولكءات نا مكل زاجس» د ريصعلاو راذبلا

 * اوكلهت الو اولذبت ال ليارسا ينب سادقاو هنم هدوجأ مكعفر دنع ارزو هببسب اولممت

 رشع عساتلا لصفلا

 اهحباذيو ركسعملا جراخ يلا اهجرخ# مامألا رازاعلا يلا اهوعفداو د رين اهيلع عقي مل امم بيع ابيف سيل ام
 اهقارحاب رمايو * تارم عبس هنذم رصعملا ءابخ هجو لباقم مضنيو هعبصاب اهعد نسم ذخايو د ةترضعب
 » اهقيرح طسو يف كلذ يقليف زمرق غبصو رتعصو زرا دوع ذخاي مث #* اهثرفو اهمدو اهمدل عسم اهدلج هترضحب
 اهقركك د ليللا يلا سجنا» ركسعملا ىلا لخدي كلذ دعبو ءاملاب هندب ضحريو مامالا ء.اذح هبايث لسغيو

 جراخ ي هعضيو ةرقبلا نامر رهاط لجر عمجت#و »+ بورغلا يلا سمت/و ءاملاب هندب ضحريو ءاملاب هبايث لسغي

 هبايث اهدامر عاجلا لسغيو د ةاكذ يهو مصنلا ءامل ةظوفحت ليارسا يب ةعامجل نوكيو رهاط عضوم يف ركسعملا

 عيمج نم.تيمب اند نمو #ءرهدلا مسر مهنيب اميف ليخدلا بميرغللو ليارسأ ينبل نوكتو ليللا يلا سنو
 الف امهيف كذتي مل ناو رهطيف عباسلاو ثلاثلا مويلا يف هنم يكذتي وهو # مايا ةعبس سهتيلف سانلا سفنا

 عطقنيو هلخدي نأ هللا نكسم سجن دقف يكذتي الل نوتومي نيذلا سانلا سوفن نم تيمب اند نمو رهطي
 ةعيرشلا هذهو #* ادبا هيلع هتساجلو كلذل سجن وهف مضنلا ءام هيلع شري مل نا قوهلا نيب نم ناسنالا كلذ

 مامص هيلع سيل ىتفم ءانا لكو #+ مايا ةعبس سجن# هيلا لخد نم لكو هيف ام لكف ءابخ يف تام ناسنا يأ
 * مايأ ةعبس سجن# ربق وأ ناسنا مظع وأ تميم وا فيس ليتقب .ارصتلا هجو يلع اند نم لكو * سجن وهف ديقم

 وا ليتقلاب وا مظعلاب ينادلا يلعو هيف تناك يتلا سوفنلاو ةينالا عيمج يلعو ءابمغلا يلع هنم مصنيو ءاملا كلذ >

 لسغ عباسلا مويلا يف هاكذ اذاف عباسلاو ثلاثلا مويلا ف سصنلا ىلع رهاطلا مصني كلذك # ربقلا وا تيملا



 قوجلا نيب نم ناسنالا كلذ عطقنيف كذتي ملو تكلاذك سجنت لجر ياو #* ءاشعلا يف ربطو ءاملاب ضحتراو هبايث
 لسغي مضنلا ءام مضانو رهدلا مسر اذه مكل نوكيو * سجن ويف مضنلا ءام هيلع مضني ملو هللا سدقم سجن اما

 | * ليللا يلا

 نورشعلا لصفلا ظ

 :* تششفدو مير.« تلده تتامو ميقر يف موقلا ماقاو لوالا رهشلا يف نيص ةيرب يلا نوعمجا ليارسا ونب ءاج مث

 نيب انتوخا ةافوب انيفوت انتيل اي اولاق يسوع موقلا مصاخ املو د نورهو يسوم يلع اوقوجمتف ةعامجلل ءام نكي ملو
 متيجف رصم نم انومتدعصا اذاملو # انمياهبو نحن اببيف تومن ةيربلا هذه يلا هللا قوجب امتيج اذاملو *هللا يدي
 لبقاف * هيف سيل برشلل ءام يتح نامر الو نيت الو نفج الو هيف عرز ال عضوم يدرلا عضوملا اذه يلا انب

 مث # امهل هللا رون رهظف امهبجوا يلنع اعقوف رضحلا ءابخ باب ىلا قوجلا يدي نيب نم نيبراه نورهو يسوم
 دوام جرخ# نا مهترصحب رهصلل الوقو كوخا نورهو تننا ةعامجلا قوجو اصعلا ذخ # اميلكت يسوم هللا ملك
 قوجو #* هرما امك هللا يدي نيب نمءاصعلا يسوم ذخاف * م.مياهبو مبيقستو رخصلا نم هايملا مهل جرهتن
 هدي عفرف  .ام مكل جرخن رجتتلا رهصلا اذه نم ةاصع اي اوعمسا مهل لاقف رخصلا ةرضح يلا موقلا نورهو يموم
 مل امك نورهو يسومل هللا لاقف ه»* مهمياببو ةعامجلا هنم تبرش ريثك ءام جرف نيترم ةاصعب رغصلا بدرضو
 كلذ # مهل هيلع تممسقا يذلا دلبلا يلا قوجلا اذه نالخدت ال كاذك ليارسا ينب ةرصحب يناسدقتو يب مهانموت

 يلا ميقر نم لسرب يسوم ثعب مث #* مبيف مظعتف هببسب مهبر يلوصر ليارسا ونب مصاخ يذلا ةموصغلا .ام
 انمقءاف رصع اولزن انءابا قلو # انتلان يتلا بياصملا عيمجب ملاع تنا ليارسا كوخا لاق اذك موذا كلم

 اهو رصم نم انجرخاو لوسرب ثعبو انتوص عمسف هللا انوعدف » انيابءابو انب نويرصملا ءاسءاف ةليوط ةدم رصمب .
 ءام برشن الو مرك الو ةعيض يلا ليمن انسلو تدلب يفزومن نا ديرن »* كمت فرط يف ميقر ةيرق يف نهن
 .يلزجت ال يرمحالا هل لاق * كمخت زوجن نا يلا ةرسي الو ةنمي ليمن ال ةداجلا قيرط يف ريسن افنكل ييرهص
 انعفد انتيشامو نحن ءام كل انبرش :ناو ةجحلا يف دعصن ليارسا ونب هل لاق * ك.ءاقلت فيسلاب جيرخا اليك يمعت
 * ةديدش ديو ميظع بمععشب مهءاقلت مودا جرخو كاذك زج ال لاق # طقف زوجن نا الا رما سيلو كيلا هنمث
 لبج يلا مهتعامج تاجو ميقر نم اولحرف # هنع اولام همح يف نوزوجب نييليارسالا تارتي نا مودا يبا املف
 لخدي ال هنال هموق يلا نوره مضني # الوق مودأ دلب محل دنع روه لبج يف نورهو يسومل هللا لاقف *روه
 هنبا رازاعلاو نوره ذخ #* ةموصحلا ءام يف يرما امتفلاخ نيح تملق امك ليارسا نب هتيطعا يذلا دلبلا

 يسوم عنصف * كانه توميو مضني نورهو هنبا رازاعلا اهسبلاو هبايث نوره ملشاو * روه لبج يلا امهدعصاو

 نوره تامو هنبا رازاعلا اهسبلاو نوره بايث يسوم عاشو # ةعامجلا ةرضح روه لبج يلا اودعصف هللا هرما امك
 هيلع يكب تام دق نوره نا ةعامجلا تار املف #* لبجلا نم زازاعلاو يسوم لزنو لبجلا سءار يف كانه
 ] * ليارسأ لا عيمج اموي نيل

 0 نورشعلاو يداحلا لصفلا

 هللا عمسف #* يناوص مهارق تلعجأ يدي يف موقلا ءاءاه تملسا نا اولاقو هلل ارذن ةيليارسالا رذنف #0 ايبس
 رسم اولحر مل 2 اهرح عسفوملا كلد يعسو ٍقاوص مهارقو مهواعجأ لاعبكلا مهيهيأ يف ملسأو ليارسا لا ءاعد

 اولاقو يسوم فو هللا يف اوملكتف :* قيرطلا يف مهسوفن ترج مودا دلبب اوريدتسيل مزلقلا رح قيرط روه سج
©" . 



 ثعبف »#* فيفغلا ماعطلا انسوفن تميس دقو ءام الو زبخ انل سيل نا ةيربلا يف تومنل رصم نم انتدعصا اذامل
 يف انملكت نا اناطخا دق اولاقف يسوم يلا اواجن * نوريثك موق مهنم تامف مهتعسل ةقرحم تايح موقلا يف هللا
 لكف ملع يلع هعفراو اقرحم عنصا هل هللا لاقق * يسوم مهل اعدف تايحلا انع ليزي نا هللا عدا كيفو هللا

 نابعُت هغدل ناسنا يا ناكف ملع يلع هلعجو ساحن نم انابعت يسوم عنصف د يقبي ابيات هيلا تفعلي عوسلمم
 يف اوطحو ثوبوا نم اولحرو #* ثوبوا يف اولزنو مث نم ليارسا ونب لحر مث #* ايح يقب كلد يلا تضتلاو
 اولحرو د درز يداو يف اولزنو مث نم اولحرو , + سمشلا قرشم نم باوم ةرضح يذلا ربلا ف نيزيجلا عقالب
 * نييرومالاو باوم نيب: دحلا وه نونرا نال نييرومالا مخت نع جراغلا ةيربلا يف يذلا نونرا ين اولزنو مث نسم
 يلا هليم يذلا ةيدوالا بصمو # نونراف ةيدوالا نمو مزلقلا ريداردلا نم هللا محالم باتك يف لاقي كلذلو
 موقلا عمجا اهنع يسومل هللا لاق يتلا ريبلا يهو ريبلا يلا مث نم اولحرو ٠ * باوم مخت يلا دنساو راع .ةرامع
 .اسورلا اهرفح ريبو # اهل اوبواجت ريب اي يدعصا اولاقف ءاشنالا هذه ليارسا ءاشنا ذينيح # ءام مهيطعا يتح
 يداولا يلا ءاطعلا تاذ نمو # .اطعلا تاذ ىلإ ةيربلا كلت نم اولحر مث مهتءاكوتمب اهومسر موقلا لبن اهاركو
 ةلطملا ةعلقلا سار دنع باوم دلب يف يذلا يداولا يلا مث نمو #* سيانكلا تاذ يلا يداولا كلذ نمو
 كلدلب يف زوجا نأ ديرا #* نيلياق نييرومألا كلم نوحبس يلا لسرب ةيليارسالا ثععب مث #* ةوامسلا هجو
 ملف * كمخت يف زوجن نا يلا ريسن ةداجلا قيرط يف لب جييرهص ءام بيرشن الو مرك الو ةعيض يلا ليمن انسلو

 * مهبراحت صبي ياو يتح ةيربلا يلا مبياقلل جرخو هموق عيمج عمجن همح يف نوزوج# ليارسا ينب نوحس عدي
 * هيلع اديدش مهمخت ناك دا نومع ينب يلا قوبي يلا نونزا نسم هدلب اوزاحو فيسلا دحب ليارسا لا هلتقف

 ربنم يه نوبشح نأ كلدو # اهقيداسرو ىبشح يف نييرومألا يرق عيمج يف اونكسف يرقلا هذه عيمج اوذخاو

 نسم بيهلو نوبشح نم تجرخ اران نآل + نوحبس ةيرق ءايهتو انبت يتح نوبشح يلا اولخدا نولثمتملا لوقي
 دقل شومك بععش اي تدب فيك باوم اي كليوف #* نونرا عيب باحصاو باوم راع تلكءاف نوحيس ةيرق
 يلا شحوتنو نوبيد يلا نوبشح نم مهءاميس لازو * نييرومالا كلم نوحيسل ايبس هتانبو يراسا هينب لعج
 اهقيداسر اوهتنث ريزعي نوسوزي موقب يسوم ثعب د» نييرومألا دلب يف ليارسا ْماقا املو # ابذيم دنع يتلا صفوت
 ععيمجو وه ميهياقلل ةيدثبلا كلم جوع جرح ةينكبلا قيرط يف اودعصو اولو مث د ابيف يذلا يرومالا اوضرقو
 امك هب عنصاف هدلبو هحدوق عيمجو تلديب هماسم يناف هفخت ال ىسومل هللا لاقف »* تاعردا يلا برجل تيرقا

 ديرش هل قبي مل يتح هموق عيمجو هينبو هولتقف »* نوبشح يف ميقملا نييرومالا كلم نوعيسب تعنص
 » هدلب اوزاحو

 نورشعلاو يناثلا لصنلا
 * يروعآلاب ليارسا عنص ام روفص نب قآلاب يار املو # احجبرأ ندرا يلع ينلا باو. ءاديب يف اولزنف اولحز مث

 قوجلا اذه سعلمس نالا نايدم خويشل لاقو * مهنم اورجضو نوريثك مه ذا ادج موقلا لبق نم نويباونملا رذح
 روعب نب ماعلب يلا لسرب ثعبف »* تنقولا كلذ يف مهكلم زوفض نب قالابو .ارعصلا رضخ روثلا سعلك انيلاوح املك
 ضرألا رهظ يطمغ دق رصم نم :برخ يذلا بعشلا اذه هل لاقو هب اوعديل هموق دلب ثارفلا يلع يتلا روثاف يلا

 يل يدلب نم هدرطاو هبراحا نأ عيطتسا ىلعلف ينم مظعا وه نأ يل هنعلاف لاعت نآلاف يلباقم سلااج وهو

 ماعلب اوفاو يتح مهعم تالاغب نايدمو باوم حويش يضمف # نعلي هنعلت نمو تكرابم هيلع ترابت نم نا ملعأ
 دنع باوم .اسور ماقاف يلءهللا لوقي امك اباوج مكيلع درا ةليللا انهاه اوتيب مهل لاق + قالب مالكب دوربخاف
 باوم كلم روفص نب قالاب نا لاق » تكدنع نيذلا موقلا .الوه نم اهتتخ« ل لاقو ماعلب هللا يفاوف ماعلي



 عيطتسا يلعل يا مهبسو لاعت نالاف ضرألا رهظ اوطخ دق رصم نم اوجرخ نيذلا نأ #* هنع نولوقي يلا مهب ثعب
 .اسورل لاقو ةادغلاب ماقف د كثلرابم هناف بمعشلا نعلت الو ,ًالءاه عمم صمت ال هل لاق  مهدرطاف مهبراحا نأ

 يبا دق اولاقو قالاب يلا اواجو بباوم ءاسور ماقف #* مكعم يضمأ نأ نع لاهنت هللا نال مكدلب لا .اوصمأ ىقالاب

 لاق اذك هل اولاقو ماعلب يلا اواهن »+ كيلوا نم مظعأو لجأ ءاسور ثسعي اصيأ قالاب بواعو # انعم يجي نأ ماعلب

 ءالواه 9 نعلاف لاعتو هعنصا ِل لوقت ام لكو !دج كسركاس يناف * يلا ريصملا نم عئتمت انامل روفص نب قالاب

 هللا رما 5 نأ عطتسأ مل ابهدو هضف هتيب ءالم قآلاب يناطعإ ول مهل لاقو قآلاب داوق ماعلب باجاف د موقلا

 يئاوف هب يباطخ هللا دواعي ام رظنا يتح ةلِمللا انه متنا اصيا اوميقأ نالاو د ةريبك وأ ةريغص لمعاف يبر

 :: طف دا كل هلوقأ يذلا رمآلا ركل مهعم ض.ءأف مقف كوعديل اواح موقلا ءالواه ناك نأ هل لاقو اليل ماعلب هللا

 يف هللا تكالم فقوف اعماط هيصمل هللآ بضخ دتشا مث * ىآلاب ءاسور عم يضمو هناتأ مرساو ةادغلاب ماقف

 هغيسو قيرطلا يف امياق هللا تالم ناتالا تار املو # هامالغ هعمو هناتا يلع بكار وهو كلذ نع هديحتل قيرطلا
 يف هللا تالم فقو مث * قيرطلا يلا اهدريل ماعلب اهبرصف عايصلا يف تراسو قيرطلا نع تلام هديب تلصم

 طياحلا يلا ماعلب لجر تطغضف طياحلا عم تممحدزا هتءار املف د ةرسي رادجو ةنمي رادج كلنهو موركلا قاقز
 + رك ,ااهنمب هيلا هع لامي" نيرط يلا ام عضوم يف ففقوو رام هللا كتالم دواع مث * اهبرض يف دازف

 ذا كلب تمعنص ادام ماعلبل تللاقف اهاف هللا متفف :: اصعلاب اهبرضف هبصغ دتشاف ماعلب تمحن تصبر هتءار املف

 تسملا تاق * كدلتق دق تمنكل فيس يدي يف ناك ولو يب تمغوارت كنال لاق #*# ةكلانلا ةرملا هذه يتبرض

 ثالثب كناتا تمبرض ادامل هل لاقف # ادجاس هيدي نيب رح هديب تللصم هفيسو قيرطلا يف افقاو كلالملا يارف
 ةعفدلا هذه يلع تللامف ناتآلا يت: ءأر ينح * يأذح قيرطلا تطروت نا ثاديحا نا تجرخ اناو تاعفد

 قيرطلا يف يياقلت فقاو كنا ملعأ ملو تاطخا دق هل لاق * اهتيقباو نآلا كدلتقل يدع لمت مل ولو ةئلاثلا

 املف 7 مهعم ا وا وا ياسو 0

 كيلا ترف" دق 3 نآلاو لاق * كماركا 00 ع يارتا 6 0 ترعانا هذه لبق رسم كيلا

 ارقب .مبدو *# ثروصوح ديرق لا ااحج نأ يلا اعيمح اتمو * هللا هينيقلي ام الا ايش لوقا نأ عيطتسا ينارتا

 عبب ضعب يلا ددعصاف ماعلب قلاب ذخا ةأدغلاب ناك املف د هعم نيذلا ءاسورلا يلأو ماعلب يلا كلذب ثعبو امنغو

 2 موقلا صعب مث نم رظنف ةدوبعم

 نورشعلاو ثلانلا لصفلا

 لع ايتو رون ارو كلذ حض ١ + شيكا ةعبسو تاو ةعبس انهاه يل دعاو عياذم ةعيس انهاه ي ل نبا لاقف

 0 ار ل ل ا لا يتضماو كنابرق دنع فق هل لاق مث *» ميذم لك

 هللا هنقلف + رده نك ىلع روز انيك سدو جا لعب قيم تادصا لقا لا هيون لات اا : وده

 برضصف * 8 ءاسور عيمجو وه هنابرق دنع افقاو هب اذاف هيلأ عجرف « اذك لقو قالب يلا عجرا لاقف امال

 * ليارسا لا يل مو بوقعي يل نعلاف لاعت الياق قرشملا لابج نم باوم كلم قآلاب ينريس مارا نم لاقو هلثم

 هنا عافيلا نم هعملاو لابجلا سور نسم هرا اناو لا د ا ل د

 تكايا لياربلا ترد يدخلو بوتعي لمت دعب ما اوما رياض عم محا لو يداراا نايس بيع
 بستل كتوعد يب ترصعلنص ادام قلاب هل لاق » مهلك يترخاآ نوكتو .يميقتسملا توم يسفن تومت نأ

 يلا يعم لاعت لاق د هلوقاو هظفحا هللا ةيننقلي ام نا الا هل لاقو هباجاف »* مبيف كرامت كب , اذان يادعا
0 



 يلع ةفرشملا ةعيصلا يلا هذخاف » هبست نأ عيطتست كلعلف هلك 2 هضعب رظنت تانكل هنم هرغدنت رخآ .عضوم

 اناو كنابرق دنع انهاه فق هل لاقو #* مبذم لك يلع اشبكو اروث برقو مباذم ةعبس كانه يبف هعلقلا سار
 هنابرق دنع فقاو وهو هيلا .اجنف د اذك لقو قالاب ىلا عجرا لاقف امالك هنقلو ماعلب هللا يئاوف #* انهاه نم يقلتا

 » روفص نبأ اي يلوقل تصناو عمسأو قالاب اي مق لاقو هلثم برضف ده هللا لاق !اذام لاق هعم باوم ءاسورو

 نأ الآ * هماقم موقي الو امالك ملكتي وا لعفي الو لوقي هارتا مدنيف مدا ينبك الو بذكيف سانلاك رداقلا سيل
 مهعم مهر هللاف ليارسأ ين الغد الو توقعي لا يف الغ رصبي مل امم * اهدرا الو مهيف تاراباف اهتلبق دق تاكرب

 الو بوقعي لا يف كيت ةريط'الو * مهنع عنام ميرلا قراكر صم نم مهل جرخملا رداقلا * مهل كلملا ةباحسو
 عجتني الو عفتري دساكو موقي ةوبللاك بعش وهو * طقف رداقلا عنص ام مهل لاقي امناو ليارسأ لآ يف رثوت هماسق

 الياق هباجاف »* ةكرب هيلع كارابت الف ابس هبست ال نا قآلاب هل لاق * يعرصلا مد برشيو ةسيرفلا لكءاي نا يللا

 هبس هللا دنع نم لهسي نا هلعلف رخاآ عضوم ىلا كذخا لاعت لاق #* هعنصاف هللا هلوقي املك نأ مكل لقا ملا

 دعاو مباذم ةعبس يل نبأ لاق د ةوامسلا هجو يلع ةعلطملا ةيبارلا سدار يلا هذخاف د كانه نم ي هبستف

 "0 #* ميذملا يلع اشبكو اروث ابرقو هل لاق امك عنصف »* شبك ةعبسو توتر ةعبس ي

 نورشعلاو عبارلا لصفلا

 ههجوب لبقاون تالافلا بلط يف نيتلوللا نيترملاك ضمي مل ةيليارسالا كيربت هللا دنع .ملصالا نا ماعلب يار املف
 اي لق لاقو هلثم برصف # هللا ةومن هيلع تلح مهطابسا ماظن يلع نيلزان مهارو هرصب دم املخ د مهرب ىلا

 وهو ميان وهو يفاكلا رظانم رظانو رداقلا لاوقا عماس اي لقو ه* رصبلا ديدحلا لجرلا اهياي لقو روعب نب ماعلب
 تانجو ةدودمم ةيدواك يهف * ليارسا لا اي مكلزانم»م بوقعي لسن اي كتيبخا نوجا أم د نيعلا حوتفم

 غاغا نم عفتريو ريزغ ءام يف هسرغو هيلاود نم ءاملا لطهي د ءاع يلع زوراكو هللا اهبرض براضمكو رهن يلع
 مهماظعو ممالا نم هءادعا لكءاي وبف مبنع عمنام ميرلا قراك رصم نم مهل جرحملا رداقلا * هتكلمم يناستتو هكلم

 * نوعلم كنعالو تلرابم كليف كرابملا هريثي اذ نه ةوبلكوا دساك وبف ضبرو اثج ؟ذاو :* ميفندت هماهسو قرعي
 هذه مهيف تكراب دق اذاف ييادعا بستل كتوعد امنا هل لاقو !ادرح هيفك قفصو ماعلب يلع قالب بضغ دتشاف
 لاق ه»* ةماركلا نم هللا كعنمف كامركا نأ تممزع تملك دتقل كعضوم يلا فرصنا نالاف #» هتلانلا ةرملا

 هللا رما زواجتا نا عطتسا مل ابهذ وا ضف هتيب ءالم قالاب يناطعا ول #0 يلا مهب تعب نيذلا كلسرل لقا ملا هل
 يتح لاعت يموق يلا فرصنم انا اه نالاو # طقف هللا هكوقي يذلا لوقا امنا يار نم ةيدروا ةديج لمعاف
 اهياي لقو روعب نب ماعلب اي لق لاقو هلثمع برضصف #* مايألا رخا يف كسموقب موقلا .اوه عنصي ام كفرعإ
 حوتفم وهو ميان وهو يفاكلا رظانم رظانو يلاعلا ةفرعم فراعو رداقلا لاوقا عماس اي لق *رصبلا ديدحلا لجرلا
 موقيو بوقعي لا نم بكوك قلطي نا بيرق ريغ وهو هعلاو نالا ادوجوم وه سيلو ارما يرا # نيعلا
 كلذكو .اضرقنم مودا نوكيسو # ثيش ينب رياس لزلزيو باوم تاهج نهوبغ ليارسأ لا نم بيضق

 مث »* يرقلا نم ديرشلا ديبي بوقعي لا نم يلوتسي يذلاو #* اديا دادزي ليارساو هيادعا رياسو ريعيس
 لاقو هلثم برضف نيينيقلا يار مث * ةدابا يلا اهرخاو قيلامع ةما لوا لاقو هلثم برضف قيلامع يار '

 * نويلصوملا مهنم يبسي مكنم نيينيقلا يفنل تقو نوكي اذاو * كركو رخصلا ين ريصيو ابلص كددكسم نوكيس
 نييربعلاو نييلصوملا بذعت سربق ةضرف .نم نيمرادلاو  رداقلا هريص اذا يبيح نمل ليو لاقف هلثم برض مث
 * هليبس يلا يضم اضيا قالابو هعضوم يلا اعجار يضمف ماعلب ماق مث #* ةدابالا يلا اضيا مهو



 ' نورشعلاو سماخلا لصفلا
 نهتادوبعم ميابذ يلا موقلا نوعدف * باوم تانب اونازي نا يف موقلا ءادبو نيطش يف ةيليارسالا ماقا مث

 ثكعم ذخ يسومل هللا لاقف #* مهيلع هللا بضغ دتشاو منصلا روعف ليارسا لا مزالف # اهل اودجسو اهنم اولكءان

 لك لتقيل مهماكحل يسوم لاقف # ليارسا لا نع هبضغ ةدح عجرت سمشلا ءاذح هلل مهبلصاو موقلا ءاسور

 ةءارمأ مهنيب ام يلا مدقو لبقا دق ليارسأ ينب نم لجر اذاو #* منصلا روعف يمزالم نم هتيحان يف نم لجر
 نوره نب رازاعلا نب ساخن يار املف * رضعملا ءابخ باب دنع نوكبي مهو مهتعامجو يسوم ةرضحب ةينيدم
 اهنطب ف ةءارمالاو لجرلا امهنعطف ةبقلا يلا هارو لخدو # هدي ين .احبر ذخاو ةعامجلا طسو نم ماق مامالا

 *: الياق يسوم هللا ملكو افلا نورشعو ةعبرا ءابولاب تام نم ددع ناكف #* ليارسا ينب نع .ابولا سبحناف

 : يباقعي مهنفا مل يتح مهنيب اميف يإ هتريغب ليارسا ينب نع يتيمح در مامالا نوره نب رازاعلا نب ساعنيف نا
 نع رفكو هبرل راغ ام لدب رهدلا ماما دهع هدعب هلسنلو هل نوكي # امالس يدهع هيطعم ينا ميل لق كلذلف
 هيابا تيب فيرش ولاس نب يرمز ةينيدملا عم لتق يذلا لوتقملا يليارسالا لجرلا مسا ناكي  ليارسا ينب
 ملكو * نيدمب هتمأ نم تمريب لها سير وهو روص تسب يبزك ةلوتقملا ةيئيدملا ةءارملا مسأو * يوعمشلل

 | روعف ببسب هب مكولاتغا يذلا مهايتغاب مكل ءادعا مهنال د مهولتقت يتح نييئيدملا رصاح  الياق يسوم هللا

 ] * روعف ببسب ءابولا موي يف هلوتقملا مهتخا نايدم فيرش تشب يبزك ببسبو

 - نورشعلاو سداسلا لصفلا

 نم ليارسا ينب ةعامج ةلمج اعفرا # مامالا نوره نب رازاعلاو اميلكت يسومل هللا لاق ءابولا دعب ناك املو
 يف مهياصحاب مامالا رازاعلا يسوم رماف د مهشويج يف جرخ نم لك ميهيابإ تويبل ا!دعاصف ةنس نيرشع نبا

 نيجراخلا ليارسا يئبو يسوم هللا رمإ ناك امك !دعاصف ةنس نيرشع نبأ نم # ابحيرأ ندرا يلع باوم اديب

 نيينورصهلا ةريشعو + نييولفلا ةريشعو نييخونجلا ةريشع ليارسا ركب نيبوار نم ناكف * رصم دلب نم
 *« بايلا ولف نباو * نيثالثو هيام عبسو افلا نيعبراو ةثالث هذه نيبوار رياشع ندع ناكف #* نييمركلا ةريشعو
 ةعامج يف نورهو يسوم يلع اوفقلت نيذلا ةعامجلا ايعاد ماريباو ناثاد امه ماريباو ناثادو لياومن بايلا ونبو

 ' ةعامجلا كلت توم تقو يف حروق عسم امهتعلتباف اهاف ضرالا تمجتفف # هللا يدي نيب كلذ ناكو حروق
 نييلاومتلا رياشع مهرياشعل نوعمش ونبو #* اوتومي مل حروق ونبو املع اوراصف لجر يتيامو نيسمخغلا رانلا تلكءاو
 هذه نوعمش رياشع ندع ناكف د نييلواشلا رياشعو نييحرزلا رياشعو »* نييخايلا رياشعو نييمايلا رياشعو
 - رياشعو * نيينوشلا رياشعو نييجتلا رياشعو نيينوفصلا رياشع مهرياشعل داج ونبو * نيتيامو اغلا نيرشعو نينثا
 افلا نيعبرا هذه داج رياشع ددع ناكو # نييليارالا رياشعو نييدورالا رياشعو #* نييريعلا رياشعو نيينزالا
 نييناليشلا رياشع مهرياشعل اذوهي ونب راص مث د ناعنك دلب يف اتامو نانواو ريع الأ ادوهي ءانباب + ةيامنمخو
 رياشع ندع ناكف #* نييلوماحلا رياشعو نيينورصعلا رياشع صراف ونبو #* نيهحرزلا رياشعو نييصرفلا رياثعو
 رياشعو د» نييوفلا رياشعو نييعالوتلا رياشع مهرياشعل راخاسي ولب » هيام سمخو انلا نيعبسو ةتس هذه اذوهب

 مهرياشعل نولوبز ونب #* ةيامئلثو افلا نيتسو ةعبرا هذه راخاسي رياشع ددع ناكف * نيينورمشلا رياشعو نييبوشايلا
 * ةيامسمخو انلا نيتس هذه نولوبز رياشع ددع ناكف * نييليالحتلا رياشعو نيينوليالا رياشعو نييدرسلا رياشع
 ريخام نب ذاعلج نم نييذاعلجلا رياشعو نييريخاملا رياشع اشنم ونبف + ميارفاو اشنم مهرياشعل فسوي انباو
 * نييمهشلا رياشعو نييليايارسالا رياشعو * نييقلحلا رياشعو نييرزعيالا رياشع ناعلج ونبو + اشنم نب
 الكم نهامساو تانب هل ناك لب نونب هل نكي مل رفيح نب ناعفلص) #* نييرفعلا رياشمو نييعاذيمسلا رياشعو



 مهرياشعل ميارفا ودبو »« ةنام عيبسو افلأ نيسمخو نينا هذه اشنم رباشع ددع ناكف 0 أاصرتو اكلمو الغحو اعونو

 ددع ناكف د ملاتوش نب ناريع نم نييناريعلا رياشعو + نيينحاتلا رياشعو:نييرخبلا رياشعو نييعلتوشلا رياشع
 مهربأشعو نيماينب ونبو مهرياشعل فسوي دالوأ ءالواه ةيامسمخو اغلا نيثاللو نينثا هذه ميارفأ يلب رياشع

 رياشعو # نييمافوكلا رياشعو نييمافوشلا رياشعو #* نييماريحالا رياشعو نييليبشالا رياشعو نييعلبلا رياشع
 ونبو #* ةيامتسو افلا نيعبراو ةسمخ هذه نيماينب رياشع ندع ناكف # علاب نم نيينامعانلا رياشعو نييدرالا
 ونبو #* هيام عبراو افلا نيتسو ةعيرا كللذ .ددع ناكف أبن رشععت امو يماحوشلا رياشع مهرياشعل ناد

 نسم نييلياكلملا رياشعو نييربحلا رياشعو * نييعيربلا رياشعو نييوشيلا رياشعو نيينميلا رياشَع مهرياشعل ريشا
 ونبو # هيام عبراو افلا نيسمخو ةنالث هذه ريشا رياشع ندع ناكف #* حراس ريشا ةنبا مسأ ناكو د اعيرب

 ددع ناكف * نييميلشلا رياشعو نييرصيلا رياشعو د نيينوجلا رياشعو نييلياصحتلا رياشع مهرياشعل يلاتفن
 دحاو فثلاو فللا ةيامتس ليارسا ينب ددع ةلمج كلذف # هيام عبراو افلا نوعبراو ةسمخ هذه يلاتفن رياشع
 ريثكللف * مهيامسا ءاصحاب ةلحن ضرالا مسقت نا بج الاهل # الياق يسوم هللا ملك» #* نوثلثب ةيام عبسو
 * ميههيابا طابسا ءامساب مهساب دلبلا مسقي نكل * هتلحأ يطعي هددع ردق يلع طبس لك اهللقت ليلقللو هتلعن رثكت

 رياشعو نيينوسرجلا ربياشع مهرياشعل يويل دنادعا هذهو د ليلقو ريثك نيب مهنلعا مسقت مهسلا ردق يلعو

 رياشعو نييلعملا رياشعو نيينوربحلا رياشعو نيينبللا زياشع مهرياشع رياس» * نييرارملا رياشعو نييثاهقلا
 يويلل تدلو ينلا يويل ةنبأ ذباخوي مارمع ةءارمأ مسأ ناكو 2 مارمع كثاهق دلوأو نييحرقلا رياشعو نييسوملا

 تامو ه# راماثياو رازاعلاو وهيباو بادان نورهل دلوو # امهتخا ميرمو يسومو نوره مارمعل تدلوف رصمب
 أدعاصف رهش نبا نم ركذ لك افلا نيرشعو ةثالث مهد دع ناكف #* هللا يدي نيب ةبيرغ اران ابرق امل وبيباو بادان

 ادع ناذللا مامالا رازاعلا» يسوم يدودعم .الراه # مهطسو يف ةاحن اوطعي مل ذا ليارسا ينب ةلمج يف اودعي مل

 نا مامالا نورهو يسوم يدودعم نسم لجر مهيف نكي ملو . * احيرا ندرا يلع باوم اديب يف ليارسا ينب '
 بيلاك الا لجر مهنم قبي ملو ةيربلا يف اوتومي ناب مهيلع مكح هللا نال * انيس ةيرب يف ليارسا ينب ادع
 ظ ظ 3 * نوذ نب عشويو انغي نب

 نورشعلاو عباسلا لصفلا ١

 نهامسا يتاوللا فسوي نب يشنم رياشع نم اشنم نب ريخام نب ذاعلج نب رفيح نب ناهفلص تانب مدقت مث
 .ابخ باب دنع ةعامجلا رياسو فارشالاو مامالا رازاعلاو يسوم يدي نيب نمقف # اصرتو اكلمو الغحو اعونو الحت

 هناو حروق عم هللا يلع اوعمجت نيذلا ةعامجلا ةلمج يف نكي مل وهو ةيربلا يف تام انابا نا + تالياق رضعملا :

 اميف ةلحن انطعاف نبا هل سيل لا هتريشع نيب نم ايبا مسا صقني اداملو * نيدب فلخ# ملو تام هتيطخ

 ناهفلص تائب لاق ام معنا # اميلكت يسومل هللا لاقف * هللا يلا نهمكح يسوم عرف #* انمامعا نيب

 هل سيلو تام لجر يأ مهل لقو ليارسا ينب رمو د: نهل نييبا لحن لقناو نهمامعا نيب اميف لعن زوح نهطعا
 # همامعال اهوطعاف ةوخا هل' نكي مل ناف # هتوخال هتلعن اوطعاف ةنبا هل نكت مل ناف #* هتنبال هتلعن اولقناف نبا

 امك مكح مسر ليارسا ينبل كلذ نكيلو .اهزوعبف هتريشع سم هيلا برقالا هبيسنل اهوطعاف مامعا هل نكي مل ناف

 ينبل هيطعم انا يذلا ناعنك دلب رظناو اذه نيربعلا لبج يلا دعصا يسومل هللا لاق املو * يسوم هللا رما

 نيص ةيرب يف يرمأ امتفلاخ امك د تلوخا نوره مضنا امك اقيأ تننا كسموق يلا مضناف هتيار اذاف # ليارسا
 لاق #* نيص ةيرب يف ميقر ةموصخ ءام يمس كلذلو مهترضحب ءاملا كلذب ينامدقت ملف ةعامجلا ةءوصخ دنع

 : « ةعامجلا يلع الجر فلهتساف رشبلا لك نع ماورالا هلا اي بر اي كلذ تيش نا # هللا يدي نيد يسوم

 ذخ يسومل هللا لاقف # عار مهل سيل منغك اوقبي اليا مهجرختلو مهلخديو مهيدي نيب لخديو مهيدي نيب جرخب



 هرسمو ةعامجلا رياسو مامألا رازاعلا يدي نيب هفقو د هيلع ثلدي دنساو لضف هيف لجر هناف نون نب عشوي
 رازاعلا يدي نيب هفوقو نكيلو * ليارسا يزل هم امج متم لوخلا يكل كلر اهل ا نرسم يلع لمحو * مهترصعا

 رياسو ليارسا وئنبو وه اوجرخو هللا رمأ نع اولخديو هللا يدي نيب راونالا ةيهب هجحاوح يف لسي يتح مامالا
 دنساو * ةعامجلا رياسو مامألا رازاعلا يدي نيب هفقوو عشوي ذخاف هب هللا هرمأ امب يموم لمعف ةعامجملا

 < كلا دلل) لاق امك ةاسار لع هيدي

 نورشعلاو نماثلا لصفلا

 * هتقو يف يإ هوبرقتل هوظفحا يثرم يلوبقم يمياد يفابرق مهل لقو ليارسأ ينب رع # الياق يسوم هللا ملكو
 نيب رخآلاو ةادغلاب امهدحأ ع نابرق موي لك يف ةنس انبا نالمح هنوبرقت يذلا يذرملا نأ مهل نيبو

 يف تمعنص امك: ةمياد ةديعص » نودهلتم سهد سم طسق عبرب توتلم ربلا نسم ديمس هبيو رشعو ه»* نيبورغلا

 ةقيتع نم اشر سدقلا يف شري لمح لكل طسق عبر جازملا نم هعمو هللا دنع ةيضرم هلوبقم انيس هيرب
 »* هللا دنع ايضرم الوبقم انابرق هعنصا اهجازمو ةادغلا ةديعصكف نيبورغلا نيب يناثلا لمحلا تنعنص اذاو هلل

 نايرق كلذ #» هجازمو نهدب اتوتلم اديمس ربلا نم نارشع امهعمو نايم ةنس انبا نلمح تبسلا موي فو

 ةعبسو شبكو رقبلا نم ناتر هلل ةديعص نابرق مكروهش سوور بو # هجازمو ميادلا نابرقلا عم تببسب تببس
 لكل رشعو »* شبكلل نارشعو تر لكل نهدب اتوتلم اديمس ربلا نم راشعا ةثالثو * ءاحصا ةنس ءانبا نالمح
 طسق عبرو شبكلل طسق ثلُنو روث لكل طسق فصن اهجازمو * هلل ةيضرملا ةلوبقملا ةديعصلا كاذك لمح
 * هجازمو كثللذ برقي ميادلا نابرق عمو هلل ةاكذ زعاملا نم دوتعو د ةنسلا روهشل رهشب رهش نابرق اذه لمحلل

 اهيف لكوي مايا ةعبس يح هنم رشع سماخلا مويلا يفو #* هلل مصف هنم رشع عبارلا مويلا ف لوألا رهشلا يو
 نم ىنيتر هلل ةديعص انابرق اوبرقو » اولمعت ال بسكم ةعانص لك سدقم مسا ابنه لوألا مويلا يف * ريطف

 نارشعو روث لكل راشعا ةثالث نهدب اتوتلم اديمس ربلا نم اهعمو #* احاحس ةنس ينب نلمح ةعبسو اشبكو رقبلا
 ميادلا نابرق ةادغلا نابرق الخام # مكنع رفغتسيل ةاكذلل دوتعو د هعبسلا نم لمح لكل رشعو »* شبكلل

 ميادلا نابرق عم هلل ايضرم الوبقم انابرق مايالا ةعبسلا نم موي لك يف اوبرق اهلثمو د هذه نوبرقت يناثلا .
 مكبيرقت يف روكبلا موي فو # اوعنصت ال بسسكع ةعنص لك مكل نوكي سدقمع مسا عباسلا مويلا يبو د: هجازمو
 ةيضرم ةلوبقم ةديعص اوبرقو د اوعنصت ال بسكم ةعانص لك مكل نوكي سدقم مسا مكعيباسا دعب هلل اديدج ارب

 تر لكل راشعا ةثالث نهدب اتوتنم اديمس ربلأ نم اهعنبيو * هنس يب نالمح ةعبسو اشبكو رقبلا نم نيتر هلل

 ميادلا نابرقلا الخاع * مكنع رفغتسيل رغاملا نم دوتعو #* ةعبسلا نم لمح لكل رشعو * شبكلل نارشعو
 ظ * اهجازمو مكل نكتلف احاحتتو كلذ اوبرقت ةربو

 نورشعلاو عساتلا لصفلا

 اا وا عا ووعم ابا تاع اا عباسلا رهشلا نم لوثل مويلا و

 رفغتسيل ةاكذلل زعاملا نم دوتعو » ةعبسلا نم لمح لك رضعو: * نئسكلل نارك ترلل راشتلا يال نهدب

 رشاعلا يفو # هلل ةبرقم ةيضرم ةلوبقم ليبسلاك اهجاز.و هربو ميادلا نابرقلاو دربو ربهشلا نابرق الخاع * مكنع

 : 3 امبهجازمو امهربو ميادلا نابرقو نارفغلا ةاكذ الخام ةاكذلل رزعاملا سع لودعو * هل : !| نس لمح لكل



 + مايا ةعبس هلل اهبح ارجو اولمعت ال بسكم ةعانص لكو سدقم مسا مكل نكيلف هنم رشع نسماحغلا مويلا
 ابعمو + احاحم ةنس يب نالمح رشع ةعبراو نيشبكو رقبلا نم اتر رشع ةشالث هللا دنع ايضرم اوبقم انابرق اوبرقو
 رشعو * نيشبكلا نم شبك لكل نارشعو رشع ةشثالثلا نم تر لكل راثعا ةثالث نهدب توتلم ديمس ربلا نم
 يناقلا مويلا يفو # هجازمو هربو ميادلا نابرقلا يوس ةاكذلل زعاملا نم دوتعو *رشع ةعبرالا نم لمح لكل

 يلع اهياصحاب نللمعلاو نيشبكللو توترلل اهجازمو اهربو د ماحس ةنس ونب المح رشع ةعبراو ناشبكو اتر رشع اتا .
 رشع ةعبراو ناشبكو اتر رشع دحا ثلانثلا مويلأ فو 23 هربو ميادلا نابرقلا يوس ةاكذلل دوتعو #* ليبسلا

 يوي ةاكذلا درتسر ٠.5 لوين نا اهناصح ب .نلمفلاو نينسكلار تررال احارتو .اهروب -.» لاعتا ةقضاوتب ادع
 اهرب »* حاحس ةنس ونب المح رشع ةعبراو ناشبكو توتر ةرشع عبارلا مويلا ٍفو * هجازمو هربو ميادلا نابرقلا
 هربو ميادلا نابرقلا يوس ةاكذلل زعاملا نم دوتعو #* ليبسلا يلع اهياصحاب نالمحلاو نيشبكلاو توترلل اهجازمو

 توترلل اهجازمو اهربو * حاحس ةنس ونب المح رشع ةعبراو ناشبكو توتر ةعست سماخلا مويلا فو * هجازمو
 سداسلا مويلا فو .* ا هربو ميادلا نابرق يوس ةاكذلل دوتعو * ليبسلا يلع اهياضحاب نالمحو نيشبكلاو
 اهياصحاب نالمحلاو نيشبكلاو توترلل اهجازمو اهربو * حاحس ةنس ونب المح رشع ةعبراو ناشبكو توتر ةينامث
 ةعبراو ناشفكو توتر ةعبس عباسلا مويلا فو #* اهجازمو 35 ةميادلا ةديعص يوس ةاكذلل دوتمو د ليبسلا ىلع

 ةاكذلل دوتعو # اهليبس يلع اهياصحاب نالمعلاو نيشبكلاو توترلل اهجازمو اهربو # احس .ةنس ونب المح رشع
 + اولمعت ال بسكم ةعانص لكر سدقلا يف ثكم مكل نكيلف نماثلا مويلا فو مس ميادلا نابرق يوس

 ترلل اهجازمو اهربو #* احاحم ةنس ينب نلمح ةعبسو اشبكو ادحاو اتر هلل ايضرم الوبقم انابرق ةديعص اوبرقو
  نوبرقت ام اذه #* هجازمو هربو ميادلا نابرق يوس ةاكذلل دوتعو * ليبسلا يلع اهباستحاب نالمحلاو شبكلاو
 * ' ةمالسو مبذو جازمو ايادهو دعاوص نم مكعربتو مكروذن الخام مكدايعا يف هلل

 نوثلشلا لصفلا ْ

 - اذه الياق ليارسا ينبل نيذلا طابسالا ءاسور يسوم ملك مث # هب هللا هرما ام عيمج ليارسا ينبل يسوم لاقف
 لمعي لب هلوق لذبي الف هسفن ىلع ادقع دقعيل انيمي فلح وا هلل ارذن رذن لجر يا * هب هللا رما يذلا رمالا

 اهوبا عمسنف » اهابص لاح يف اهيبا تيب , يف ادقع تدقع وأ هلل ارذن ترذن ةءارمأ ةياف .* هيف نم جرخ امب

 ناو +« اهسفن يلع هتدقع دقع لكو اهروذن عيمج تبث دقف اهنع كسماف اهسفن ىلع هتدقع يذلا اهدقعو اهرذن

 اهرهتنا اذا ابل رعب تا رو اجل عا اادنما يذلا اهدقعو هنود لكل تلو داع 0 يف اهوبا اهرهن

 يف ًايجوز اهرهتنا ناو ا ا ا اع يلا نكذ عمب

 رذنو ا ع وحلا وول يداوي وسو داس ا ا م موي

 ع 0 ا و ل ل *:أدقع نيميب

 اههتسف املو تمباث ريغف اهسفن يلع روذئو دوقع نم اهيتفش نم جرخ ام لكف هب هعامس موي يف كلذ سف ناو
 نأو * ةلطنر هاهو اكل عيب ايامي نقتل نبا دعا دق يفي مر كك تال 016 الاب اع

 ليندا اهيل قوت اه هللا وا يتلا موسرلا هذه 7 ا يبا ا * كلذب

 ١ * هلزنم يف يهو اهابص لاح يف هتنباو بالا نيب اميفو امياد هتجوزو لجرلا



 نونلدلاو يداها لصفلا

 يسوم لاقف + كسموق يلا مضنت كلذ دعبو نييئيدملا نم ليارسا ينب ةمقن مقتنا + ةياق يسوم هللا ملكو
 ينب طابسا نم طبس لك نع افلأ * مهب هللا هتمقن اولحبل نيدم يلا نوزغت شيجلل الاجر مكدم !ودرج هموقت

 نيدرج# افلا رشع ينثا اوراصف طبس لك نسم فلا ليارسا لا فولا نسم زامناف #+*وزغلل مهب نوثعبت ليارسا
 * هديب بيلجتلا قاوباو سدقلا ةيناو وزغلل مامالا نوره نب رازاعلا نب ساعنيمفلو يسوم مهب ثعبن  وزغلا
 روصو مقارو يوأ مهو مهالتق عم نايدم كلالما ةسمخ اولتقو * لجر لك اولتقو يسوم هللا رما امك نايدم اوزغف

 مهمياهب عيمجو ميلافطاو نايدم ءاسن ليارسا وغب يبسف * فيسلاب هولتق روعاب نب ماعلب اضياو عبارو روحو
 بلسلا عيمج اوذخاو #رانلاب اهوقرحا مهروصقو مهتكاسم عمم مهارت عيمجو #* هومنغ مهئاثآو مهيشاومو
 يلا بمهنلاو .يفلاو يبسلاب ليارسا يب ةعامجو مامالا رازاعلا»و يسوم يلا اواجو #* مياهبلاو سلنلا نم .يفلأر
 جراخ يلا مهياقلل ةعامجلا فارشاو مامالا رازاعلاو يسوم جرن اخيرا ندرا يلع يتلا باوم اديب يلا ركسعملا

 لك متيقبا له يسوم مهل لاقو #* نييملا ءاسورو فاللا ءاسور شيجلاب نيلكووملا يلع يسوم طغخسو #* ركسعملا
 ةعامج ءابولا لح روعف هببسب هللاب اثكن أوعقوأ يتح ماعلب لوقب ليارسا ينبل تايغطم نك نه سيلا + يثنا

 مل يتاوللا .اسنلا لافطا رياسو * لجرلا ةعجاضم تفرع ةءارمأ لكو ىلافطالا نم ركذ لك اولتقا نالف + هللا

 نم لكو اسفن لتق نم لك مايا ةعبس ركسعملا جراخ يف اولزناف متناو * مكل نهوقبتسا لاجرلا ةعجاضم نفرعي
 نم لومعمو دولج نم ةيناو بوث لكو # مكيبسو متنا جباسلا مويلا فو فثلاثلا مويلا يف اوكذتيلو ليحقب اند
 يتلا ةعيرشلا مسر اذه برها نم نيياجلا ةازغلا لاجرلل مامالا رازاعلا لاق مث # هوكذ بشخ ةيناو يزعرملا

 هنم لخدي نأ نكمي يش لكق  برسالاو يقلقلاو ديدعللو ساعتلاو ةضفلاو بصهذلا اما * يسوم اهب هللا رما
 مكبايث اولسمأو # ءاملا يف هوزيجا رانلا يف لخدي ال ام لكو ,مضنلا ءامب اضيا ثتلذيلو رهطيف رانلا يف هوزيجا رانلا
 يبسلا يف ام ةلمج عفرا # اميلكت يسومل هللا لاق مث * ركسعلا يلا نولخدت كلذ دعبو اورهطاو عسباسلا مويللا يف
 نيبو وزغلل نيجراغلا بردا لها نيب كلذ مسقاو # ةعامجلا ءاسورو مامالا رازاعلاو تنا مياهبلاو سانلا نم
 سانلا نم ةيام سمخ لك نم ادحاو اسار وزغلل اوحرخ نيذلا برعلا لها نم هلل اسكم عفراو » ةعامجلا راس

 .ينب مسق نم اوذخو # مامالا رازاعلا يلآ كلذ اوعفراو هلل ةعيفر مهمسق نم كلذ اوذخ د منغلاو ريمعلاو رقبلاو
 ظفح يظفاح نييناويللا يلا كلذ عفراو مياهبلا رياسو منغلاو ريمهلاو رقبلاو سانلا نم نيسمخ نم ادحاو ليارسا
 موق اهمنغ يتلا ةمينغلا ةلمج .يفلا ناكف د يسوم هللا رما امك مامالا رازاعلا» يسوم عنصف #* هللا نكسم
 دحا ريمهلا ندعو # افلا نوعبسو ناثثا رقبلا ددعو افلا نوعبسو ةسمخو فلا ةيامتس هنم منغلا ددع وزغلا

 سكملا ندع ناكف د: ةيام سمخو افلا نيثالثو ةعبسو فلا ةيامثلث هنم منغلا ددع وزغلل اوجرخ نيذلأ بميصن وهو

 ريمعلا داو #* نوعبسو نانثا هلل اهسكمف املا نوثالثو ةتسرقبلا ناو # اسار نيعبضو ةسمخو ةيامتس منغلا نم هلل
 2 اسءأر نونالثو نانثا هلل اهسكمف افلا رشع كتس سانلا كأو ا نوكسو دحأو هلل اهسكمن ةبام سمخو افلا نوثألت

 يسوم همسق يذلا ليارسا ينب مسق ندعو # هللا هرما امك مامالا رازاعلا يلا هلل عوفرملا سكملا يسوم عفر
 نيثالثو ةتس رقبلا نمو #* ةيام سمخو افلا نيثالثر ةعبسو فلا ةيامثلث منغلا نم كلذ ناك + ةازغلا موقلا نم
 نم ادحاو كلذ نم يسوم ذخاف # افلا رشع ةتس سانلا نمو ده ةيام سمخو اغلا نيثلث ريمعلا نمو # افلا
 يسوم ىلا مدقت مث * هرما امك هللا نكسم ظفع يظفاح نييناويللا يلا هعفدو مياهبلا» سانلا نم نيسمغلا
 . ا نيذلا برهلا لها ةلمج اوعفر كديبع نا هل اولاقف  نييملا ءاسورو بفولالا ءاسور شيجلا فولاب نولكوملا



 باقحو يكرتو ةقلحو راوسو ملمد نم بهذ ةينا دجو ام لجر لك هلل انابرق انبرق دقو #* لجر انم دقفي ملف انعم
 ةلمج ناكف #* ةغوصم ةينا لك مهنم بهذلا مامألا رازاعلا» يسوم صبقف # هللا يدي نيب انسوفن نع رفغتستل

 اماو. . * :نييملا ءاسورو فولالا ءاسرر نم الاقثم نيسمخو ةيام عبسو افلا رشع هتس هلل ةوعفر يذلا ةعيفرلا بهذ .
 ءاسورو فؤلالا ءاسور نم بهذلا مامالا رازاعلاو يسؤم ذخا املو د هل ناك مهتم دحاو منغ امف برعلا لها رياس
 0 2 ' 0 0 * هللا يدي نيب ليارسأ ينبل اركذ رصعملا ءابخ يلا هب ايتأ نييملا
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 * ةيشام عضوم, امهي !ذاف ناعلج دلبو ريزعي دلب اوارف ادج ةميظع ذاج ينبو نيبوار ينبل تناك ةريثك ةيشامو

 ارمنو ريزعيو نوبيدو ثوراطع نل .* ةعامجلا فارشاو مامالا رازاعلاو .يسومل اولاقو نيبواز اونبو ذاج اونب  ءاجن
 كديبعلو ةيشاملل ملصي .دلب وه ليارسا ينب يديا نيب هللا هحت* يذلا دلبلا د نوعبو وبنو مابشم العلاو نوبشحو '

 يلا نوصمي مكتوخا له مهل لاق * ندرألا انزجت الو :ةلعن دلبلا اذه انيلا عفدي كدنع اظح اندجو ناف #* ةيشام

 ريصيلاب هللا رما يذلا دلبلا يلا ريصملا نم ليارسا ينب بولق نوئبجت اناملو  انهاه نوسلجت متناو برها
 ةوارو دوقنعلا يداو' يلا اوغلبف # دلبلا اوموريل عنينرب ميقر نم مهب تمثعب نيح مكوابا عنضص كلذك # هيلا
 كتقولا كلذ يف“ هللا بضغ. دتشاف .* هللا مهاطعا يذلا دلبلا يلإ اولخدي نا نم ليارسأ" ينب بولق اونبجو
 نأ تمسقا يذلا دلبلا !دعاصف ةنس نيرشع نبأ نم رصم نم اودعص نيذلا لاجرلا يري 1 نأ # الياق مسقأو
 اعبتا امهناف نون نب عشويو يزنقلا انفي نب بيلاك الا * يتعاط اوعبتي مل نأ بوقعيو قحساو ميهربا هيطعا
 نيب رشلا 'لعف يذلا ليجلا عيمج ينف. نا يلا ةنس نيعبرا ةيربلا يف مهبيت مهيلع:هبضخ دتشا املو # هللا ةعاط

 ينب .يلع .هللا بضغ ةدش يف اضيا اوديزتل نييطخملا سانلا ميلعت يلع مكيابا ماقم. متمق دق .متنا اهو # هيدي
 ٠ اةوصدقتف مكنع اوكسما ادا موقلا .ةواه نوكلهتف ةيربلا يف مهكرت يف داز هتعاط نع متعجر نأ مكنال » ليارسأ .

 .مهلصون نأ يلا ليارسأ يلب يدي نيب نيعرسم درجتل و * انلافطال يرقو ادهاه اييشاومل رياظح يبن انا اولاقو هيلأ

 .نم طبيس_لك زوحا نأ لا انتويب يلا عجرن 4 »* دلبلا لها لبق نم ةنيصح يرق يف انلافطا ميقتف ٠ مهناكم لأ

 » ايقرش ندرألا ربع نم. انتلحن انصبق اذا لانه يلا ندرالا ربع نم انش مهعم زومن ال انال * هتلم ليارسا يب

 هيدي نيب ندرالا مكيف درج لكربعو: * شيجلا يف هللا يدي نيب متدرجتو رمالا اذه. متعنص نا ؛يسوم :مهل لاق
  دنعو هللا دقع ءااورب اونوكت نوعجرت كلذ دعبف مهيديا نيب دلبلا متف اذان . * هيدي نيب هءدعا ضرقي نا يلا
 اذإ مكاياطخب اوفرتعاف هلل متاطخا دقف كاذك اوعنصت مل ناو # هيدي نيب مكل ازوح دلبلا اذه نكيو ةيليارسإلا

 كديبع هل اولاق د هوعنصت مكمن نم جرخ امو مكمانغال ريظحو مكلافطال يرق :مكل اونباو * ةتوقع مكتلان
 ربعي كديبعو. * شرا دلب ين نوميقي انمياهب رياسو انيشاومو انواسنو انلافطا # انديس مهزمءاي امي نوعنصي
 نب عشويو مامالا رازاعلا كلذب يسوم مهل رماف # انديس لاق امك برهلل هللا يدي نيب شيجلل برجع لك مهنم
 يتح هللا يدي نيب برحلل درج“ لجر لك ندرالا مكعم اوربع نا لاقو د ليارسا ينب ةعامج .ابا ءاسورو نون
 دلب يف مكنيب اميف اوزوحبلف مكعم .نيدرجم اوربعي مل ناو . * ازوح شرج دلب . مهوطعاف . مكيديا نيب دلبلا .متفي
 يلا هللا يدي نيب نيدرج رجعن نحت“ » هوعناص انا كديبع هب هللا رما ام اعيمج اولاقو هوباحلاف د ناعنك

 اهموحم' يلع يتلا اهارق عمم ضرالا لك ةيندبلا كلم جوع ةكلمم دلبو نييرومالا كلم نوحبس ةكلمم دلب فسوي
 تميبو أرمن ثميبو # اهبغيو ريزعيو نافوش ثورطعو #2 ريعورعو ثوراطعو نوبيذ ناجونب ينبف #0 ةريدتسم
 ةلوقنم .نوعم .لعايو اوبنو #* :مياثايرقو العلا. نوبشح اونب نيبوار وئبو # منغ رياظحو ةنيصح ةيرق نوراح:



 اهرهتتف شرج يلا اشنم نب ريخام ونب يضم مث * اواش امب اونب يتلا يرقلا اومس مهنا كلذو امبسو نهامسا
 متفو اشنم نب رياي يضمو # اهيف نكسف اشنم نب ريخامل شرجلا يسوم يطعاو # اهيف يذلا يرومألا اودرطو
 .' * همسأ يلع مبوت اهامسو اهقيداسرو ثانق متفو مبون يضمو': * رياي داوس ةامسو نداوس
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 مهجور يسوم بمتكف * نورهو يسوم ديب مهشويج يلع رصم دلب نم اوجرخ ذا ليازسا ينب لحارم هذهو
 سماغلا مويلا يف لوألا رهشلا يف سمش نيع نم اولحر #* مهجورخل مبلحارم هذهو هللا لوق يلع .مهلحارم يلا
 مهلتق نيذلا نونفدي مهو: * نييرصملا عيمج' .ةرصحب ةعيفر ديب ليارسا ونب جرخف مصفلا :دغ كلدو هنم رشع
 مث نم اولحرو + ثوكس يف اولزنو سمش نيع نم اولحرو د مهتادوبعمب اماكحا عبنصو راكبالا نم مهيف هللا
 * .لودغم يدي نيب اولزنو نوفص لعاب. ةرضح# ينلا ثوريح ةهوف يف اولزنو مث نم اولحرو # هيربلا فرط يف اولزنو
 اهنم اولحرو »+ ةريرملا يف اولزنو ماثيا ةيرب يف مايا ةثالث ةفاسم .اوراص مث ةيربلا يلا رحجلا طسو يف اوربعو مث نم اولحرو
 * مرلبقلا رح يلع اولزنو اهنم اولحزو . ** كانه اولزنف ةلمل نوعبسو ءام :نيع ةرشع اتنثا اهيف ناكو ميليا يلا اواجو
 اهنم اولحرو * شولا يف اولزنو اهنم اولحرو . .* اقفد يف اولزنو اهنم اولحرو د نيس ةيرب.يف اولزنو. مث نم اوطحرو

 رباقم يف اولزنو اهنم اولحرو .:* انيس ةّيرب يف اولزنو اهنم اولحرو #2 هنوبرثشي موقلل ءام مث نكي. ملو ميِديفر يف اولزنو
 نومر٠ي اولزنو مث نم اولحرو » امثر يف اولزنو اهنم -اولحرو د كثوريصح يف اولزنو اهنم اولحرو :*.نييهتشملا
 اولحرو .. * اثاليهق يف اولزنو اهنم .اولحرو #* اسر يف اولزنو اهنم اولحرو ٠ .+ انبل يف اولزنو اهنم اولحرو د* صراف
 اهنم .اولحرو * كثوليبقم ف اولزنو اهنم اولحرو .* اذارح. يف اولزئو. اهنم .اولجرو ٠ * رفاس لبج يف اولزنو اهنم
 ف اولزنو اهنم اولحرو »#* اقثم يف اولزنو اهنم اولحرو ١ * حجرات يف اولزنو. اهنم“ اولحرو. * ثحات يف اولزنو
 يف اولزنو اهنم اولحرو #2 ناقعاي ينب يف اولزنو اهنم اولحرو »* ثوريسوم يف اولزنو ابنم اولحرو * انومشح
 .نويصع يف اولزنو اهنم اولحرو # انوربع يف اولزنو اهنم اولحرو * كثابطي يف اولزنو اهنم اولحرو # داجدجلا روح
 : مودأ كلب فرط يف روه لبج يف اولزنو اهنم اولحرو ه» ميقر يه نيس ةيرب يف اولزنو اهنم اولحرو #رباج
 لوالا مويلا يف رصم دلب نم ليارسا ينب يورخل نيعبرا ةنس يف هللا رماب مث ثامف روه لبج يلا مامالا نوره دعصف
 تلانه عمس ام ريخ ناك مث * كانه تام امل هنس نورشعو ثالثو ةيام هل ناكو »* سماخلا ربشلا نم

 + انوملص يف اولزنو اهنم اولحرو + ليأرسا ينب يجب ناعنك دلب يف مورادلا نكاس وهو ذارع كلم يناعنكلا
 * باوم دلب يف زاجملا يع يف اولزنو اهنم اولحرو :* ثوبا .يف اولزنو اهنم اولجرو د نونوف يف اولزنو ابنم اولحرو
 .لابج يف اولزنو اهنم اولحرو # امياثلبد نوملع يف اولزنو اهنم اولحرو + داج نوبيد يف اولزنو اهنم اولحرو
 تميب نم ندرألا يلع اولزنف + ارا ندرا يلع باوم اديب ين اولزنو اهنم .اولحرو #* وبن يدي نيب نيربع
 ينب رم' ه* الياق احجرأ ندرا يلع باوم اديب يف يسوم هللا ملك»و # باوم اديب كلذو نيطش جرم يلا ثوميشي

 .عيمج اوديباو مكيديأ نيب نم دلبلا لها عيمج اوضرقاف #٠ ناعنك دلب يلا ندرالا نوزياج مكنا مبل لقو ليارسأ
 دوعزوتو  هايا مكتيطعا دق يناف دلبلا اونكساف مهومتضرق اذار # اهدفنت مبعيبو مهتاكوبسم مانصاو مهتافرخزم
 طابسأ يلعو هل نكيلف ناك عضوم يا يف مهسلا هل جرخ نمو ليلقلل اهولقاو هتلمح اورثك ريثكلل مكرياشعل مهساب
 ,يف لاسمكو مكنويع يف رباك مهنم هنوقبت نم ريصيف مكيدي نيب نم دلبلا لها اوضرقت مل ناو #* هوعزتت مكيابا
 + مكب هعنصأ مهب هعنصا نأ تدصق ام لثم نوكيف * هيف نوميقم متنا يذلا دلبلا يف مكنوقياضي مكبونج
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 ْ نوثلكلاو عيبآرلا لصفلا
 لص يذلا دليلا دودح. هذهث ناعنك ضرا: يلا نولخاد مكنا مهل لقو ليارسأ ينب رم + الياق يسوم هللا ملكو

 * يقرشلا ةتيملا ةريحبلا فرط نم نوكيف مودا بناج يلا نيص هيرب نم يبونجلا دحلا مكل يدتبيف «ةلحن مكل

 ريصيو مفر يلا جرو عينرب ميقر بودج يلا هجورخ نوكيف نيص يلا رعيو نيبرقع يلا بونجلا مكل ريدتسي مل
 رجلا مكل نوكي يبرغلا دحلاو #*رحبلا يلا هجورخ نوكيو شيرعلا يداو يلا لزام نم ريدتسيو * لزام يلا
 نوكيف ةامح يلا هنمو هروه لبج يلا نودعت ريبكلا رحثلا نم يئامشلا دحلا مكل نوكي اذه» * همغتو ريبكلا

 نانيع راصح نم يقرشلا دحلا مكل نودحتو , * نانيع راصح يلا يبتنيو نورفز يلا جرو #* دادص يلا هجورخ
 +جاقرش رسنج رمح بناج يلا برضيو ردمتو نيعلا يترش نم ةنفد يلا ةيماف نم ردعتلو #* ةيماف يلا
 ينب يسوم رماف * ةريدتسم دلبلا دددح مكل نوكت هذه ةتيملا ةريحجلا يلا هجورخ نوكيو ندرألا يلا لزنيو
 " ناك لا * فضصنو طابسا ةعستل يطعي نأ هللا رما امك ماهسب هوعزوتت دودعلا دلبلا اذه هللا لوق نع ليارس؟

 نم مهلحت اوذخا فصنلاو ناطبسلا ناذه # ميهابا تويبل اوذخا هنت اشنم طبس فصنو ذاج طبسو نيبواز طبس
 رازاعلا دلبلا مكل نومسقي نيذلا لاجرلا ءامسا هذه # اميلكت يسوم هللا ملك مث ' * يقرشلا احيرا ندرا ربع
 _ نب بيلاك اذرهي طبس نم :مهرامسا ةذهو د دلبلا مسقيل هوذخ طبس لك. نم افيرشو د نون نب عشويو مامالا
 يقب ناد طبس نمو »+ نولسك نب ذاذيلا نيماينب طبس نمو #* ذوهيمع نب لياؤمش نوعمش طبس نمو #* انفي

 نمو + ناظفش نب لياومق ميارفا طبس نمو 5: كوفيا نب ليانح اشنم طبس نم بفسوي ينب نمو + يلغي نب
 * يمولش نب ذوهيحا ريشا طيس نمو » نازع نب ليايطلف راخانسي طبس نمو د خانرف نب نافاصيلا نولوبز طبس
 - * ناعنك دلي ليارسا يبل اومبقي ن هللا رما نيذلا الاه + فرهيمع نب لياهذف يلاتفن طبس نمي

 ظ نوثلشلاو سماخلا لصفلا :

 مهزوحح ةلنمن نسم نييناويلل اوطعي نثث ليارسا ينبرم. + الياق احيرا ندرا يلع باوم .اهيب ين يسوم هللا ملكو
 رياسو مهحرسو مهمياهبل اهتينفاو مهل ينكس عضاوم يرقلا نوكتف- #* اهايا مهنوطعت اهيلاوح اهل ةيذفاو اهنونكسي يرق
 نم اوهمسسم[ مث #* اريدتسم عارذ فلا ةيرقلا طياح جراخ نم نييناويللا اهنوطعت يتلا يرقلا ةينفاو #* مهناويح

 لامشلا ةهج يلاو عارذ يفلا برغملا ةهج- يلو عارخ ينلا بونجلا ةهج يلاو عارذ يفلا قرشملا يلا ةيرقلا جراخ
 يرق تس ابنم نييناويللا اهنوطعت يتلا يرقلا» * يرقلا ةينفا مهل نوكي كلذف اهطسو يف ةيرقلاو عار يفلا
 مهنوطعت يتلا يرقلا عيمج ريصتف »* ةيرق نيعبراو نينثا اهيلا اوفيضاو لتاقلا اهيلا برهيل اهنولزعت يتلا يمهلا
 نخأ نمو اورثكف اريثك ذخا نمف .ليارسا' ينب زوح نم مهنوطعت يتلا يرقلا هذهف # اهتينفاو. ةيرق نيعبراو ينامث .

 متزج متنا اذا مهل لقو ليارسا ينبرم # الياق يسوم هللا ملك» د هتلعن ردق يلع لجر لك طعيلو اوللقف اليلق

 كلت نوكيف *#  اوهس اسفن لتق لتاق لك اهيلا بربي يمح يرق كلذ مكل اومسف * ناعنك دلب يلا ندرالا
 تس اهنولزعت ينلا يرقلاو * كلذب هيلع ارمكمسن ةعامجلا يدي نين. موقي يتح لتقي الو يلولا نم هيمحت يرقلا
 ينبل . يمح يرق نوكت #* ناعنك دلب يف اهنم ثالثو ندرالا ربع نم اهنم ثالث مكل نكتلف -* نوكت يمح يرق.“
 ديدح ةيناب هبرض ناك نأ اصاو #* اوهس اسفن لتق نم. لك اهيلا بدري مكنيب .اميف ليخدلا بيرغلاو ليارسأ“

 * لحقلا ىهتسي لتاق وببف' هلعقف هب تومي ام رادقمب ضوبقم ره" هبرض ناو. » لتقلا ىهتشي لتاق وهف هلتقف

 اذا هلتقي وه مدلا يلوو #* لتقلا قمتسي لتاق. وبف هلتقف هب تومي ام رادقمب .ضوبقم بشخ ةلاب هبرض وأ

 قمم لتاق وهف هلتقف ةوادعب هديب هبرضوا د هلتقف دمعتب ايش هيلع حرطوا ةانشب هعفد ناو د ىقتححب هفداغ
 عتواوا #+ دمعت رِبغب هل' هيلع حرط وا ةضغب الب ةتغب هعفد. ناو. *« قا هاحاف اذا هلتقي مدلا يلوو لتقلا'



 نيبو لتاقلا نيب ةعامجلا مكمتلف * ةرشن بلاط الو هل ودعب سيل كلذ يف وهو تامق ملعالب ناك رجح يأ هيلع
 اهيف ميقيو اهيلا بره نيلا 6 ةءامح ةيرق يلا «درتو يلرلا اذه نم لتاقلا اذه سصلغتو * ماكحالا هذي مدلا يلو

 دعبو ريبكلا مامالا ترمي نأ 3 هامح ةيرق يف ىلجيلف + هل راث الف لتقف دامح ةيرق دح راخ يلولا ةدجرف

 نم لك # مكنكاسم عيمج ين مكلايجا رم يلع مكح موسر مكل هذه نكتلف * .هزوح ضرا يلا عجري كلذ
 . سفن نع هيد اوذخ.ات الب »* لتقيف هيلع دبهشي الف دحاو دهاش اماف هولتقاف نيدهاش لوقبف !دماع اسفن لتق

 نكسيف دوعيف يمعلا يرق ضعب يلا هوبرهتف ةيد اضيا هنم اوذخ.ات الو #* لتقي التق- لب لتقلا هيلع بجي: لتاق
 مدب الآ هكفس يذلا مدلا هل:رفغي الو هسندي مدلا نال هيف متنا يذلا دلبلا اوسندت اف #* مامالا توم. دعب دلبلا
 ينب نيب اميف نكاس يرون هلل يناف هيف نعاس يرون يذلا هب نوميقم. متنا يذلا دليلا اوسهتت الو اي هكفاس

 + ليازسأ

 ا يتولد نيا ار ال تاو يب ربات نو ١ك نا راب قا تح ب ا اب واو

 انيابا ةلعأ نم نيتلحن صقدتخ ليارسا ينب طابسا نم دحاول زان نصي نأ تنال ا و
 2 يئاوي يتح رو اي ماوصل ربا ماو دايم سال لاو

 نمي نجورعي فاعللم تائب مكح يف هب هللا رما ام اذه © فسوي دلو طبس لاق ام معتل مهل لابقو هللا لوق
 طبس نم ليارسا ينبل ةلعنلا هذه رودت ال يتح #* نبيبا طبس ةريشع نم نوكي نأ بج نكل نهدنع نسح
 نئتلف ليارسا ينب طابسا نم ةلحأ ثرت تسب لك مكج كلذكو * هيابا ةلعأ مهنم طبس لك مزلي لب طبس يلا

 طبس يللا طبس نمه تمناك ةلم يا رودت الو * هيابآ ةلحآ مهنم ظبس لك ثري يكل ةجوز اهيابا طبس ةريشع دحال

 العس تراصف * يسوم هب هللا رما امب ناعقلض تانب عصف هت لب رخآ
 تايب راسل ىل وع ومو * نبمامعا ينبا هيرو ها يا وك

 باشا نارا



 وهو ةسدقبلا هاروتل نم سماخلا رفسلا

 لولا لصفلا ٠ 0 سس

 نيبو ناراف نيب مزلقلا لباقم .اديبلا ةيربلا يف ندرالا رّمُع يف ليارسا - يسوم اهب ملك يتلا تابطاغملا هذه

 ميقر يلا ريعيس لبج قيرط يلع بيروح نم اموي رشع د دحعأأ قاتم * بهذلا يذو كثوريصحو نابالو لفوت
 هب هللا هرما امب ليارسا ينب يسوم ملك رشع”يداعلا رهشلا نسم لوألا جا نوسرا نسف ناك املف * عينرب |

 يف ثوراتشع يف ميقملا ةينئبلا كلم جوعو نوبشح يقم ' ةييرومالا .كلم نرحيس دليل ”ةعقق دعب * مهيلا

 يف انل لاق انبر هللا # الياق ةعيرشلا هذه نايب يف يسوم نعما باوم دلب يف ندرآألا ربع يف «٠ ثاعرذأ

 لبجلاو روغلا يف هناريج عيمجو يرومالا لبج يلا اولخداو اولحراو اولو *ربلا اذه يف ماقملا مكبسح .بيروح
 دلبلا تلعج دق تا اورظناو د ثارفلا رهن ريبكلا ربنلا يلا نانبلو نييناعنكلا دلب رحملا لحاسو مور]دلاو .لهسلاو
 4  مهدعب مهلسنو ١ وايا مهيطعي نا ٠ بوقعيو قحساو ميهربا مكيابال هللا مسقأ امك هوزوحو أودعصأ مكيديا نيب

 بكاوكك مويلا متنا !ذوبف مكرثك مكبر هللا فا * مكلمتحا نا يدحو عيطتسا ال تقولا هكلذ يف مكل تلقو
 لمثحا فيك * مكدعو امك مكيف كرابيو ةرم بفقأ مكانس مكيف ديزي نأ مكيابا هلا هللا لساو * ةرثك ءامسلا

 * مكيلع ءاسور مهريصأ مكطابسال نيفورعم ءامهف ءامكح لاجرب اوتيا مكمياصخو مكصصقو مكلقت يدحر
 ءاسور متلعجن نيفورعم ٠ .امكح مكطابسأ' نم .تمذخاف * هتركذ يذلا رمآألا لمعي نأ ملصأ م متلقو ٍومتبجتاف

 يف مكماكح ترماو #٠ مكطابسا يلع ءافرعو تارشع ءاسورو نيسمخ ءاسورو نييم .ءاسورو.بفأالا ءاسور مكيلع
 يف هوجولا اوتبثت ال * هفيضو هيحلاو لجرلا نيب لدعلاب اومكحاو مكتوخا نيب ام اوعمسا مهل تللقو تنقولا كلذ
 يا ةوعفراف مكيلع بمعص رما ياو هلل مكحلا ناف ادحا !ورذحت الو ريبكلا نم مكعامسك ريغصلا نم اوعمساو مكعلا
 بيروح نم انلحر مث » اهولمعت نأ بجي يتلا روحألا غيمجب تقولا كلد يف مكتيصوأو 3 هيف رظنأ يتح

 يلا انيج يتح انبر هللا رما امك نييرومالا لبج قيرط يلع اهومتيار يتلا ةقوخملا ةميظعلا ةيربلا كلت يلا انرسو
 كبر هللا لعج دق رظنا #+ هانيطعم انبر هللا يذلا يرومألا لبج يلا متيج دق مكل تملقو # عينرب ميقر

 اولاقف مكنم ريثك يلا مدقتف * رعذت الو فخت ال كيابا 00 ' هزخش دعصا كيدي نيب دلبلا

 لخدن يتلا يرقلاو هيف دعصن يذلا قيرطلا نع اباوج انيلع نودريو دلبلا انل نوموري انيديا نيب لاجرب ثعبن
 لبجلا يلا اودعصو اولوف #* ادحاو طبس لك نم احر رع ينثا مكتم تذخاف يدنع كلذ سصن جخ ابيلا
 نا اولاقو اباوجح- انيلع اودرو انيلا هب اوردحلاو دلبلا رمث نم مهعم اوذخأو د هوسجو دوقنعلا يداو يلا اواجو

 متلقو مكتيبخا يف متسدكتو * مكبر هللا رما متفلاخو هيلا دوعصلا اواشت ملف #* هيجل هانيطعم هللا يذلا دلبلا
 انتوخأو نودعاص نحن نيا يلا * انونفيف نييرومألا يدي يف انملسيل رضم كلب نم انجرخأ انايا هللا ةءانش نم .

 + مث مهانيار ةربابجلا يب يتح ءامسلا نادت ةنيصحو رابك مهارق ناو انس عفراو رثكا موقلا نأ مهلوقب انبولق اوباذا
 * مكترضح# رصمب عنص امك مكنع براح وه مكيديا نيب هرون رياسلا مكبر هللا * مهوفاخت الو مهوباهت ال مكل تملقف



ِ- 

 متيج نأ يلا اهيف مترس قيرط لك يف اقافشا هدلو .رملا .لمح امك مكلمح. مكبر هللا نأ نم ربلا يف متيءار امكو
 اناعم مكل علصيل قيرطلا .يف مكماما ةرون رياسلا * مكبر هللاب 'نوئموت الفا رمالا اذه ينو د: عضوملا اذه يلا

 * الياق مسقاو مكيلع طخخسف مكمالك هللا عمسف # اراهن مامغلابو هنوكلست يذلا قيرطلا. مكيريل اليل رانلابو مكلوزنل
 نب بيلاك يوس » مكيابال هيطعا نا تممسقا يذلا ديجلا دلبلا يدرلا ليجلا اذه سانلا ءالواه نم لجز يارال

 لا١كيدح ام بيبسب هللا طعس اضيا يلعو #* هللا ةعاط عبتا امل هينبلو هكلس يذلا كلبلا يطعا هلو هاري هناف انفي

 يبل اهثروي هناف هددشف اهلخدي وه كيدي نيب مياقلا نون نب عشوي لب + اهلخدت ال تننا اضيا لاقف مترخات
 اهنولخدي مهن ارش الو اًريخ نوفرعي ال مويلا مه نيذلا مكونبو ةمينغ نونوكي مهنا. متمهوت نيذلا مكلافطاو * ليارسا
 دق متلق ناب ٍينومتبجاف. .* مزلقلا رحب قيرط يلا ربلا يف اولحراو اولوف متنا اماو . * اهنوزوحب“ اهايا مههيظعاو
 + ليجلا يف اودعصتل' متردابو هبرح هلا مكنم دحاو لك دلقتف انبر.هللا انرما امك اهلها براحتف دعصن نمن هلل اناطخا
 كلد مكل تلقن 3 مكيادعا يديأ نيب اومزبمت اليل مكعم تسل ياف مهوبراحت الو أودعصت ال مهل لق ل هللا لاقف

 مكوبلكف مكياقلل دلبلا كلذ يف نوميقملا نويرومالا جرخن #* لبجلا دوعص يف متعتوتو هللا متفلاخ لب اولبقت ملو
 * مكباجا الو مكتوص عمسي ملف هللا يديا نيب نيكاب متعجرف د امرح يلا ريعيس يف مكومطحو لمخلا عسلت امك
 ظ ظ 000 * متمقا ام رياسب ةبييش ةليوط ةدم ميقر يف متمقاف

 ! ' ض ظ يناثلا لصفلا ظ

 هللا ينملك مث * ةليوط ةدم ريعيس يلا انردتساو هللا ينرما امك مزلقلا رحم قيرط دلبلا يف انلحرو انيلو مث
 مكتوخا مهن يف نوزياج مكنا مهل لقو كلموق رمو * الامش هنع اولو لبجلا اذهب ةطاحالا نم مكبسح  الياق

 مهدلب نم مكيطعم تسل يناف مهب اوشرعتت نا نم # ادج اورذحاف مكنوناخيسن ريعيسب نيميقملا صيعلا يب
 * ةوبرشاف ءامو هولكف نمعب اماعط مهتم اورتشأ لب هد ةئارو صيعلل هتيطعا دق ريعيس لبج نال مدق يلو ولو ايش
 ةنس نوعبرا هذهف ميظعلا ربلا اذه يف كريسم دنع كيلا نسحاو كلامعا عيمج يف كلل كياب دق كبر هللا نال

 ةلياو .اديبلا قيرط نسم ريعيسب نيميقملا صيعلا يب انتوخا انزجت #* ايش تازعي ملف اهيف كلعم كبر هللا '
 مكيطعا ال يناذ مهب شرعت“ الو نييباوملا رصاحت ال يإ هللا لاقف * انيس هيرب قيرط .انلحرو انيلو رباج نويصعو
 * نيرابجلاك عيفر ريثك بمعش مهلبق اهب ماقا نوبيهملا ناك» # ةئارو اراع تلعج طول ينبل نا ازوح مهدلب نم
 ١ صيع ينب لبق نويروخلا ماقاف ريعيس يف اماو #* نيبيهملا مهنومسي نويباوملاو نيرابجلاك اناعجش نوبسحب مهو
 .* هللا هاطعا يذلا هزوح ضعبب ليارسا لآ عنص امك ميهناكم يف اوماقاو ميديا نيب نم مهونفاو مهوضرقف اوتأ يتح
 هدرز يداو انربع نا يلا عيينرب ميقر نم انرس ذنم مايألا ةلمج تمناكو د هانربعف درز يداو اوربعاف اوموق نآلإ
 هللا دنع نم ةقاو * مهيلع هللا مسقا امك ركسعملا نم نيبراحتلا موقلا عيمج ينف نا يلا ةنس نيثالثو ينامث
 زياج تننا #* اميلكت يإ هللا لاق + اعلا نياب_نم مهعيمج ينف املف * اونف نأ يلا مهتماهال مهب تلح

 * مهدلب نم كيطعأ ال يناف مهب. شرعت' الو مهرصاعت الف نومع ينب نم برقتف #* راع وه يذلا باوم محم مويلا
 نوينامعلاو ميلبق اهب اوماقا ةربابجلا نال نيرابجلا دلب نم .اضيا بسعت يهو ازوح هتلعج طول ينبل.ذا ازوح
 امك #* مهناكم اوسلجو مهوضرقف مهيديا نيب نم هللا مهذفنا نيرابجلاك عيفر زيبك ببعش # ممهلا يوذ مهنومسي
 ' * مويلا اذه يلا :مهناكم اوماقاو مهوضرقف مهيديا نيب نم نييروحلا دفنا ذا ريعيس يف نوميقملا صيعلا:ونب عنص
 ' اولحراف اوموقف * مهناكم اوماقاو مهوضرق طايمد نم نوجراخلا نويطايمدلاو ةزغ يلا مفرب نوميقملا نويوعلاو
 ٠ ”شرهو هضرقب ءادباف هدلبو يرومالا نابشح كلم نوحام كيدي يف تملسا .دق نا رظنا نونرا يداو اوربعاو
 اوعمس-مه اناف ءامسلا تمحت نيذلا ممالا بولق يف كفوخو كعزف عاقياب ءادتبا مويلا اذه نم  هتبراحتل
 ' مالسلاب نابشح كلم نوحبس يلا ثوميدق هيرب نم لسرب تشثعبف * كيدي نيب نم اودعتراو اورجز كربخ#



1 ١ 

 ءامو هلكاف نمثب ينريمت اماعط #* ةرسي الو ةنمي ليما ال ريسا ةداجهلا قيرطلا يف ثلدلب ين ربعأ # مللكلاو

 نويباوملاو ريعيسب نوميقملا صيعلا ونب كلذ ضعب يب عنص امك + طقف يلجرب ربعاو هبرشلف نمثب ينعيبت
 انتزاجا نابشح كلم نوحبس ءاشي ملف # هانيطعم انبر هللا يذلا دلبلا يلا ندرالا ريعا نا يلا راعب نوميقملا

 دق رظنأ يل هللا لاقف #* مويلا يرت امك تلدي يف هملسي يك هبلق دياو هحور بعص كبر هللا نآل هدلب ف
 برعلل هموق عيمجو وه ائياقلل نوحتس يرخ * هدلب زحو هضرقب ء.ادباف ثلدي يف هدلبو نوعبس ملسأ نأ تادب

 تقولا كلذ يف هارق عيمج انحتنو » هموق رياسو هينبو هانلتقف انيديأ يف انبر هللا هملضاف * صهاي يل

 + اهانمتف يتلا يرقلا هبلسو ةميهب لك انمنغو » اديرش قبن مل لافطالاو ءاسنلاو طهرلا ةيرق لك نم انكلهأو
 لكلا لب انم تمعنم ةيرق قبت مل شرج يلاو يداولا يف يتلا ةيرقلاو نونرا يداو طش يلع يتلا ريعورع نسم
 ام رياسو لبجملا يرقو قوبي يداو يطاش لك هبرقت. مل كناف نامع يبب دلب ادع # انيديا نيب انبر هللا هملسا
 . * نير هللا ةنع اناهن

 فتثلاثلا لصفلا

 لاقف * تاعرذا يلإ برعأل همرق عيمجو وه انياقلل ةينثبلا هشللم .بوع يرخف ةينهبلا قيرط اندعصف انيلو مث
 ميقملا يرومالا كلم نوحيسب تمعنص امك هب عنصت هدلبو هميق عيمجو كدي يف هتملسا دق يناف هفخت.ال يل هللا

 * ديرش مبيف ىبي مل يتح مهانلتقف هموقو ةيننيلا كلم اجوع اضيا انيديأ يف انبر هللا ملساف * نابشح يف ظ

 ' هكلمم بجوملا طخ يلع ةيرق نوتس كلذو مهنم اهذخان مل هيرق قبي ملو تمقولا كلذ يف هارق عيمج انهتلو

 * ادج ةريشك اهناف ضبرلا يرق يوس روجنو عيراصمو ماش روسب. ةنيصح يرق لذه لك #* ةيثكبلا يف جوع
 ةميدب لكو # لافطالاو ءاسنلاو طاهرالا ةيرق لك نم انكلها كلذك نابسح كلم نوحبسب انعنص امك. مهانكلهاو .

 يداو نم ندرالا بناج يف يتلا نييرومالا يكلم دلب تنقولا كلذ يف انل لصحم # اهانمنغ يرقلا بلسو

 لهسلا يرق عيمجو *ريدس هنومسي نويرومألاو نويرس نويواديصلا ةرمسي يذلا 2* نومرح لبج يلا نونرا
 هلل اذوهو ةربادجلا ةيقاب نم .يقب هنال + ةينثبلا يف جوع يرق نم اضيا يه تاعرذاو .ةغلس يلا ةينثبلا»و شرجو
 هانزح دلبلا اذه» * كلملا عارذب عرذا ةعبرا هضرعو عرذا ةعست هلوط نامع يببل يتلا ةيبارلا يف ديدح نم ريرس
 نييبوارلا يلا كلذ تمعفد هارقب شرج لبج فصنو نونرا يداو يلع يتلا ريعوزع نمف تقولا كلد يف
 ةينئبلاو بجوملا طخلا لكو اشثم طبس فصن يلا هتعفد جوع ةكلمم ةينثبلا عيمجو شرج يقابو * نييذاجلاو
 اهامسف نييئاخعاملاو نييروشجلا محنت يلا بجوملا طغلا عيمج ذخا اشنم نب ريايو * ناعجشلا دلب نايمسي
 شرج نم ىييذاجلاو. نييبوارلا يلا تمعفدو # اشرج ريخام يلا تمسعفدو #* اذه انموي يلا رياي ناوس همساب

 يلا رسنجب نم هدحو ندرألاو روغلاو * نامع ينب مح قوبي يداولا يلاو هدحو يداولا طصو .نونرا يداو يلا
 مكبر هللا ذا الياق تقولا'كلذ يف مكنم .الواه ترماف ايقرش ةعلقلا بصمو ةتيملا ةريحبلاو ندرالاو روغلا رحب ظ

 مكلافطاو مكءاسن الا * ليح يذ لك نم ليارسأ ينب مكتوخا مادق نيدرجس اوربعاف هومتزعف دلبلا اذه مكاطعا دق
 مكلثم مكتوخا هللا رقي نا يلا * اهايا مكتيطعا يتلا مكارق يف اوميقيلف ةريبك ةيشام مكل نا ملعا يناف مكتيشامو '

 ةزوح يلا مكتم ءرما لك عجريف ندرالا بناج كاذ يف هايا مكيطعم مكبر هللا يذلا دلبلا اضيأ مه اوزوميف
 نيذهب انبر هللا عنص ام عيمج تار دق ككئيع هل تملقو تقولا كللذ يف عشوي ترمأو  ةأيإ هتيبطعا يذلا

  براعملا وه مكبر هللا ناف مهفخت الف # ابيلا زياج تننا يتلا كلامملا عيمج هللا عنصي كاذكف نيكلملا
 كدبع يرت نأ تءادتبا تمنا هلا اي بر اي # الياق تنقولا كلذ يف هللا يدي نيب تمعرصت مث * مكدع

 يلا رلفناف زوجا نأ كلسأ »* كتتوربجو كعيانصت5 عنصي ضرآلاو ءامسلا يف رداق ال ةديدشلا كتردقو كتمظع

 ملو مكببسب يلع هللا بمتعف # نانبلو ديجلا لبجلاو دلبلا كلذو ندرالا بناج كاذ نم يذلا دلبلا هكلرن



 يلا كينيع عئراو تلتلا ينار لا ذهن نك * بابلا اذه ينلسم يف دزت ال كيمسح يل لاق لب ينم عمسي.
 ربعي هناف هدياو هددشو عشري رعو »#* ندرالا اذه زوممت ال كناف كنيعب هرظنلو قرشلاو بونهلاو لامشلاو برغلا
 اوي اج يتلا يكاجي * هارت يذلا دليلا ماكو موقلا ا

 هيارلا لصقلا ب ”
 هلا هللا يذلا دلبل اوزوعتو اولخدتف اويعت يل اهب اولمعتا مكملعم انا يتلا ماكحألاو ةوبراا عنا ليارسا ا نآلاو

 اهب 0 1 ف مكبر هللا اياصو اوظفحتل هنم اوصقنت الو هب مكرما ام يلع ايش اوديزت اللا * مكيطعتم مكيابا
 نومرإلا مح 0 نم مكر هللا هانفأ دعبتأ لجر. لك نا منصلا روعفب هللا علم ام تار مكنويع 0

 اذهب ا مه اذا ممللا ةرضمحإ مكمهفو مكتمكح اهناف اهب اولمعاو ادوظفحاف #0 ا هيلا ط6 متنا 0

 اهنم بيرق هلا اهل ةريبك ةمأ هيأ نال 0 يوان ريس برزحملا اذه نا اييقي نولوقيف ماكحالاو موسرلا

 ايلات انأ ينلا ةارونلا هذه عيمج هلداع مدخلا موسر اهل ةريبك 5-5 ديأو 32 دانوعد ام ينم انم انبر هللا برقك

 كبلق نم لوزت الو كنيع اهتار يتلا بوطغلا يسنت اليك ادج كسفن ظفحاو سرتحا ةصاخو .* مويلا مكيلع
 تيرس حمو هللا خو ويح ايلا * كينب ينبو كيدبل اهفرع لب كتايح مايا لك

 02 57 توص 2 0 ال اببشو مالكلا ن 558 ا رانلا ندل نم هللا مكملكف * بابضلاو ميغلا
 كلذ يف هللا ٍفرماو # ةراجتلا يحول يلك يلع اببتكو تاملكلا رشعلا وهو هب اولمعت نا مكرما يذلا هدهعب
 يلع ادج اورذحاف #* دوزوعتل هيلا نورياس متنا يذلا دلبلا يف اهب نولمعت اماكحاو اموسر مكملعا ناب تقولا
 اليسف مكل اولمعت ناب اهوكلتهت اليك * راثلا طسو يف بيروح يف مكل هللا باطخ موي يف اهبش اورت مل مكناف مكسوفن

 ين ربل يذل يا ا ا 10 ا لك 0

 00 اهون كيو يتلا اهدبعتو اهل 0 لورتت: ىاعسلا 1 عخو ا سمشلا رظنتف .امنلا يلا
 نسم ديدعلا روكب هيبظي م مكجرخاو هللا مكافطصا متناو * ءامسلا عيمج تمحت نيذلا بوعشلا عيمج كبر
 0 0 او ندرألا رجعأ 2 نأ مسقأو مكببسب مل ,. يلع هللا دحو دق داو 2 مويلا اذهك ةوفص بعش اونوكتل رصم

 يا وا اب مكبر هللا دهع اوسنت نا نم مكسفنا يلع اورذحاف * ديجلا دلبلا
 نينب ينبو نينب متدلوا اذاو * بتقاعملا رويغلا رداقلا وه ةلكا ران هللا باقع نآأل كبر هللا هنع كاهن
 دقف  هومتطخساو مكبر هللا يدي نيب رشلا متلعفو هبش لك نم السف اولمعت ناب متدسفاف دالبلا يف متمدقو
 يعرب هيلأ 44 نورباع 0 2 دليلا نس 0 نوديب“ 0 ضرالاو وعلا 0 رسم 0-0 0

 3 كيلخ 0 ميحر ردات كيرا هللا 5 3 0 لبقأ كبر هللا بت د مايلا كلن رغا يه رولا اذه

 بدر ا 7-5 ..ءالا اذه لثم طق ناك له اهفرط ي يأ .امسلا يفوح هللا 0000



 باقحو يرتو ةقلحو راوسو لمد نم بهذ ةينا دجو ام لجر لك هلل انابرق انبرق دقو #* لجر انم دقفي ملف انعم
 ةلمج ناكف + ةغوصم ةينأ لك مهنم بهذلا مامألا رازاعلاو يسوم ضبقف * هللا يدي نسب انسوفن نع رفغتستل

 امأو.. + 'نييملا ءاسورو فولالا ا ير كا يي اناا ع ا ا لل

 ءاسورو 3 ءاسو ر ساوعلا مامالا رازاعلاو يسوم ذخا املو هل ناك مهنم دحاو منغ امف برحلا لها رياس
 ا 0 ل يلا

 ظ نوثلشلاو يناثلا لصفلا

 * ةيشام عضوم ده اال الون ايو ردو جلب زار اديس قع نا نيو مرار ىلا تاك ١ ةريثك ةيشامو

 ارمنو ريزعيو نوجيدو ثوراطع نل .* امم تنارخاو ماعلا راراعلاو 0 0 نيبوأر اوشبو داج ,اجن

 يلا نوصمي مكتوخأ له مهل لاق“ + ندرلاانزهت 3 ةلعن دلبلا اذه انيلا عفدي كددع اظح اندجو نا + كام

 ريصيلاب هللا رما يذلا دلبلا يلا ريصملا نم ليارسا ينب بولق نونبجت اناملو #* انهاه نوسلجت متناو برحلا

 هوارو دوقتعلا يداو يلا اوغلبف # دلبلا اوموريل عنينرب ميقر نم مهب تمثعب نيح مكوابا عشص كلذك # هيلا
 كتنقولا كلد يف هللا بِضغ دتشاف .» هللا مهاطعا يذلا دلبلا يل اولخدي نأ نم ليارسأ' يبب بولق اونبجو

 نا تمسقا يذلا دلبلا عاقل ني ني رشما نا نوع نم اودعص نيذلا لاجرلا 0 * الياق مسقاو

 اعبتا امهناف نون نب عشويو يرزنقلا انفي نب بيلاك لأ * يتعاط اوعبتي مل لا بوقعيو قمحعاو ميهربا ةيطعا

 نيب رشلا ' لعف يذلا ليجلا عيمج ينف. نأ يلا تس نيعبرا ةيربلا يف مهبيت مهيلع:هبضغ دجشا املو * هللا ةعاط .
 ينب .يلع هللا بضغ ةدش يف اضيا اوديزتل نييطغملا سبانلا ميلعت يلع مكيابا ماقم. متمت دق متنا اه» * هيدي
 م * مكنع اوكسمعا اذا موقلا .ءالواه نوكلهتف ةيربلا يف مهكرت يف داز هتعاط نع متعجر نأ مكنال »+ ليارسا .

 .مهلصون نأ. .يا ليارسأ يلب يدي نيب نيعرسم نرجتنو * انلافطال يرقو ادهاه ابيشاومل رياظح يبن انآ اولاقو هيلا

 نم طبيس لك زوحي نا يلا انتويب يلا عجرن ال * دلبلا لها لبق نم ةنيصح يرق يف انلافطا ميقتف: مهناكم يلا
 » ايقرش ندرالا ربع نم انتلحن انصبق اذا تلانه يلا ندرالا ربع نم ايش مهعم زوهن ا انال' * هتلهن ليارسا يب

 هيدي نيب ندرألا مكيف درج“ لير بجو" * شيجلا يف هللا يدي نيب متدرجتو رمالا اذه. متعنص نا ,يسوم مهل لاق

 دنغو هللا دنع ءااورب اونوكت نوعجرت كلب دعبف مهيديا نيب دلبلا متف اذان . .* هيدي نيب ه.دعا ضرقي نأ يل

 اذإ مكاياطخب اوفرتعاف هلل متاطخا دقف تلاذك اوعنصت مل ناو # هيدي نيب مكل ازوح' دلبلا اذه نكيو ةيليارسالا

 تكديبع هل اولاق د هوعنصت مكمف نم جرخ امو مكمانغال رياظحو مكلافطال يرق مكل اونباو * ةنوقع مكنلان

 ربعي كديبعو . * شرجهلا دلب ين نوميقي انميابب رياسو انيشاومو انواسنو انلافطا # انديس مهرمءاي اهب نوعنصي

 نب عشويو مامالا رازاعلا كلذب يسوم مهل رماف # انديس لاق امك برهلل هللا يدي نيب شيجلل درج لك مهنم
 يتح هللا ل درج“ لجر لك ندرالا مكعم اوربع نا لاقو د ليارسا ينب ةعامج .ابا ءاسورو نون

 دلب يف مكنيب اميف اوزوحبلف مكعم .نيدرج“ اوربعي مل ناو . * ازوح شرج دلب . مهوطعاف . مكيديا نيب دلبلا .متفي
 يلا. هللا يدي نيب نيدرج رجعن نميف »+ هوعناص اناف كديبع هب هللا رمأ ام اعيمج اولاقو هوباحاف د ناعنك

 نب اشنم طبس' فصنو .نيبوار ينبو داج ينب ينوم يطعاف .* ندرالا ريع نم انتلحأ زوح انل لصم يتح ناعنك دلب
 اهو يلع يتلا اهارق عمم يفرآلا لك ةينقبلا كلم جوع .ةكلمم.دليو نييرومالا كلم نوعبس ةكلمم دلب فسوي

 تيبو ارمن ثيبو # اهبغيو ريزعيو نافوش ثورطعو #2 ريعورعو ثوراطعو نوبيذ دلاج ونب ينبف * ةريدتسم
 ةلوقنم .نوعم . لعابو أوبنو .* 'مياثايرقو الاعلاو نوبشح. اونب نيبوأر ونبو من رياظحو ةييصخ ةيرق نوراح.



 اهرجتنفف شرج يلا 0 ا * اواش امب اونب يتلا يرقلا اومس مهنا كلذدو امبسو نهامسأ

 متفو اشنم نب رياي ين ا شرج يسوع ولا ا يرومألا اودرطو

 نوثلثلاو ثلاثلا لصفلا ٠

 مهجورخ نيد بل + نيرهو 'يموم ديب .مهثومج يلع رصم دلب نم اوجرخ ذا ليأرسا :ينب لعتارم هفهو
 سماغلا مويلا يف لولا رهشلا يف سمش نيع نم رجا مهجورخل مهلخارم هذهو هللا لوق يلع .مهلحارم يلا
 مهنحت يذلا .نودقدي مهو < نييرصملا :عييمج ةرضع عير هيي ليارما ونب جرخت مدنلا ا هذم رشع
 مث نم اولحرو * كثوكس يف اولزنف سمش نيع نم اولحرو #* مهتادوبعمب :اماكحا عبنصو راكبالا نم مهيف هللا
 * .لودغم يدي نيب اولزنو نوفص لعاب. ةرضح' يتلا ثوريح ةهوف يف اولزنو مث نم اولحرو . * ةيربلا فرط يف اولزنو
 اهنم اولحرو # ةريرملا يف اولزنو ماثيا ةيرب يف مايا ةثالث ةفاسم اورام مث ةيربلا يلا رحبلا طسو يف اوربعو.مث نم اولحرو
 * مزلقلا رح يلع اولزنو اهنم اولحرو د كانه اولزنف ةلمأ نوعبسو ءام :نيع ةرشع اتنثا اهيف-ناكو ميليا يلا اواجو
 اهنم اولحرو * شولا يف اولزنو اهنم اولحرو . .* اقفد يف اولزنو اهنم اولحرو د نيس ةيرب.يف اولزنو. مث نم اولحرو
 رباقم يف اولزنو اهنم اولحرو .:# انيس هيرب يف اولزنو اهنم اولحرو #2 هنوبرشي موقلل ءام مث نكي.ملو ميديفر يف اولزنو
 نوصر»ي اولرنو مل نم اولسرو . < امثر يف .اوارنو اهتساولحرو: 00 ف 0 اهنم اولحرو --* نييهتشملا
 اولحرو .. * اثاليهق يف اولزنو اهنم .اولحرو * اسر يف اولزنو اهنم اولحرو ٠ .* انبل يف اولزنو اهنم اولحرو * صراف
 اهنص اولحرو * كثوليبقم يف اولزنو اهنم اولحرو د اذارح. يف اولزنو, 0 ا ٠ * رفاس لبج يف اولزنو اهنم
 ٍف اولزنو اهنم اولحرو # اقثم يف اولزنو اهنم اولحرو 2 * حجرات يف اولزنو اهنم اولحرو. * ثحات ي اولزنو
 يف اولزنو اهنم اولحرو 0 ناقعاي ينب يف اولزنو اهنم اولحرو * ثوريسوم يف اولزنو ابنم اولحرو # انومشح
 .نويصع يف اولزنو اهنم اولحرو د انوربع يف اولزنو اهنم اولحرو * ثابطي يف اولزنو اهنم اولحرو + داجدجلا روح
 » مودا كلب فرط يف روه لبج يف اولزنو اهنم اولحرو د ميقر يه نيس ةيرب يف اولزنو اهنم اولحرو #*رباج
 لوالا مويلا يفرصم دلب نم ليارسا ينب يورخل نيعبرا ةنس يف هللا رماب مث ثاامف روه لبج يلا مامالا نوره دعصف
 كلانه عمس ام ربخ ناك م »* كانه تام امل ةنس نورشعو ثالثو ةيام هل ناكو * سماخلا ربشلا نم

 < انوملص يف اولزنو اهنم اولحرو * ليارسا ينب :يمب ناعنك دلب يف مورادلا نكاس وهو ذارع كلم يناعنكلا
 7 بارما يف زاجسلا يع يف اولزنو اهنم اولحرو ٠ ثوبا .يف اولزنو اهنس اولحرو د نونوف يف اولزنو ابهنم اولحرو
 ,لابج يف اولزنو اهنم اولحرو # امياثلبد نوملع يف اولزنو اهنم اولحرو »+ داج نوبيد يف اولزنو اهنم اولحرو
 تيب نم ندرألا يلع اولزنف #* احيرأ ندرا يلع باوم اديب يف اولزنو اهنم .اولحزو #* وبن يدي نيب نيربع
 ينب رم“ # الياق احيرأ نيرا يلع باوم اديب يف يسوم هللا ملك» * باوم اديب كلذو نيطش جرم يلا ثوميشي
 عيمج اوديباو مكيديا نيب نم دلبلا لها عيمج اوضرقاف . ناعنك دلب يلا ندرالا نوزياج مكنا مهل لقو ليارسا
 دوعزوتو #* هايآ مكتيطعا دق يناف دلبلا اونكساف ل مهومتضرق اذار # اهردفنت .مهعيبو مهتاكوبسم مانصاو مهتافرخزم
 طابسا يلعو هل نكيلف ناك عضوم يا يف مهسلا هل :جرخ نمو ليلقلل اهولقاو هتلح اورثكريثكلل مكرياشعل مهساب
 يف لاسمكو دا كين اول كا ويا ابر نو نين دليلا ا اوضرقت 1 نأو * ةوغزتت 0



 نوثلثلاو عيبارلا لصفلا ظ
 لص يذلا دليلا دودح. هذهف ناعنك ضرا: يلا نولخاد مكنأ مهل لقو ليارسا ينب رص # الياق يسوم هللا ملكو

 * يقرشلا ةتيملا ةريحجلا فرط نم نوكيف مودا بناج يلا نيص هيرب نم يبونجلا دعلا مكل يدتبيف « ةلمن مكل

 ريصيو مفر يلا جرخ#و عينرب ميقر بودج يلا هجررخ نوكيف نيص يلا رمعيو نيبرقع يلا بونجلا مكل ريدتسي مث
 رجلا مكل نوكي يبرغلا دحلاو #رحبلا يلا هجورخ نوكيو شيرعلا يداو يلا لزام نم ريدتسيو * لزام يل
 نوكيف ةامح يلا هنمو +روه لبج يلا نودعت ريبكلا رحلا نم يلامشلا دعلا مكل نوكي اذه» #* همغتو ريبكلا

 نانيع راصح نم يقرشلا دحلا مكل نودحتو , * نانيح راصح يلا يبتنيو نورفز يلا جرو #* دادص يلا هجورخ
 م اقرش رسنج رح بناج يلا برضيو ردحبو نيعلا يترش نم ةنفد يلا ةيماف نم ردمنإ»و * ةيماف يل
 ينب يسوم رماف * ةريدتسم دلبلا دددح مكل نوكت هذه ةتيملا ةريحملا يلا هجورخ نوكيو ندرألا يلا لزنيو
 * ناك نا * فصنو طابسا ةعسنل يطعي نأ هللا رما امك ماهسب هوعزوتت دودعملا دلبلا اذه هللا لوق نع ليارس؟

 نم مهلح اوذخا فصتلاو ناطبسلا نافذه #* مييابا تويبل اوذخأ دنت اشنم طبس فصنو ذاج طبسو نيبوأر طبس
 رازاعلا دلبلا مكل نومسقي نيذلا لاجرلا ءامسا هذه + اميلكت يسوم هللا ملك مث : * يقرشلا احيرا ندرا ربع

 _ نب بيلاك اذرهي طبس نم :مهرامسا ةذهو د دليلا مسقيل هوذخ طبس لك. نم افيرشو د نون نب عشميو مامللا

 نمو #0 ناطفش نب لياومق ميارفا طبس نمو 2 كوفيا نب ليانح اشنم طبس نم بفسوي ينب نمو + يلغي نب"
 * يمولش نب دوهيحا ريشا طيس نمو د نازع نب ليايطلف راخاتسي طبس نمو # خانرف نب نافاصيلا نولوبز طبس
 * ناعنك دلي ليارسا يبل اومسقي نأ هللا رما نيذلا الواه + دوهيمع نب لياهذف يلاتفن طبس نمو

 ظ نوثلشلاو سماخلا لصفلا 1

 مهزوح ةلأ نم نييناويلل اوطعي نلت ليارسا ينبرم # الياق امجرا ندرا يلع باوم ءاديب يف يسوم. هللا ملكو
 رياسو مهحرسو مهمياهبل اهتينفاو مهل ينكس عضاوم يرقلا نوكتف- # اهايأ مهنوطعت اهيلاوح اهل ةينفاو اهنونكسي يرق
 نم اوهبسم! مث * اريدتسم عارذ فلا ةيرقلا طياح جراخ نم نييناويللا اهنوطعت يتلا يرقلا ةينفاو # مهناويح
 لامشلا ةهج يلاو عارذ ينلا برغملا ةهج يلاو عارذ يفلا بونجلا ةهج ياو عارذ يفلا قرشملا يلا ةيرقلا جراخ
 يرق تس ابهنم نييناويللا اهنوطعت يقلا يرقلاو * يرقلا ةينفا مهل نوكي كلفذف اهطسو يف ةيرقلاو عارض يفلا
 مهنوطعت يتلا يرقلا عيمج ريصتف #* ةيرق نيعبراو نينثأ اهيلا اوغيضاو لتاقلا ايلا برهيل اهنولزعت يتلا يمحلا
 خا نمو اورثكف اريثك ذخلا نمف .ليارسا' ينب زوح نم مهنوطعت يتلا يرقلا هذهف #* اهتينفاو يرق نيعبراو ينامُث .

 متزج متنا اذا مهل لقو ليارسا ينبرم + الياق يسوم هللا ملك»  هتلهن ردق يلع لجر لك طعيلو اوللقف اليلق
 كلت نوكيف“ #* اوهس اسفن لثق لتاق لك اهيلا بربي يمح يرق كللد مكل اوم #* ناعنك دلب يلا ندرآلا

 ىتسم اهنولزعت يتلا يرقلاو * كلذب هيلع اومكمسن ةعامهلا يدي نين. موقي ينح. لتقي الو يلولا نم هيمحت يرقلا
 يبل . يمح يرق. نوكت #* ناعنك دلب يي اهنم ثالثو ندرالا ربع نم اهنم ثالث مكل نكتلف د نوكت يمح يرق":
 ديدح ةينأب هيرض ناك نأ امأو #* اوهس اسفن لتق نم. لك اهيلا بدري مكنيب .اميف ليخدلا بيرغلاو ليارسأ“

 ع لحقلا قهتسي لتاق وهف“ هلتقف هب تومي امرادقمب ضوبقم ره هبرض ناو. »* لتقلا ىهتخي لتاق وهف هلتقف
 اذا هلتقي وه مدلا يلوو  لتقلا قعتسي لتاق. ىف هلتقف هب تومي ام رادقمب .ضوبقم بشخ ةلاب هبرض وا:
 قصي لتاق وهف هلثقن ةوادعب هديب هبرضوا + هلتقف دمعتب ايش هيلع حرظوا ةانشب هعفد ناو # قحب هفداص

 عبتوا وا + دمعت ريغب ةل'' هيلع حرط وا ةضغب الب ةتغب هعند ناو #* قمح هاجاف اذا هلتقي مدلا يلوو لتفيا"



 نيبو لتاقلا نيب ةعامجهلا ىكمتلف + درش بلاط الو هل ودعب سيل كلذ ين وهر تامحت ملع الب ناك رجح يا هيلع
 اهيف ميقيو اهيلا بره يتلا هامح ةيرق يلا هدرتو يلولا اذه نم لتاقلا اذه صاخختو * ماكحالا هذهب مدلا يلو

 دعبو ريبكلا مامالا تومي نا يلا هامح ةيرق يف سلجيلف # هلراث الف هلتقف هامح ةيرق دح جراخ يلولا هدجوف

 نم لك # مكنكاسم عيمج يف مكلايجا رم يلع مكح موسر مكل هذه نكنلف * .هزوح ضرا يلا عجري كلذ
 سفن نع هيد اوذخ.ات الو * لتقيف هيلع دبشي الف دحاو ىهاش اماف هولتقاف نيدهاش لوقبف !ادماع اسفن لحق

 نكسيف دوعيف يمهلا يرق ضعب يللا هوبرهتف يد اضيا هنم اوذخءات الو * لتقي التق لب لقلا هيلع بج لتاق
 مدب الآ هكفس يذلا مدلا هلدرفغي الو هسندي مدلا نآل هيف متنا يذلا دلبلا اوسندت الو ## مامالا توم. دعب دلبلا

 ينب نيب اميف نكاس يرون هللا يناف هيف نكاس يرون يذلا هب نوميقم. متنآ يذلا دلبلا اوسجت الو #* هكفاس
 + ليازسأ

 ا نوثلدلا» سداسلا لصفلا

 ' ءامورو يسوم يدي نيب اولاتن فسوي ينب رياشع نم اشنمع نب ريخام نب كاعلج ينب ةئيشع ءابآ ءاسور مدقت مث
 ةلجن عفدت ناب اضيا ترمإو ليارسا ينب ماهسب ةلحن دلبلا يطعي نا انديسرما هللا نا * ليارسأ نب .ابآ
 انيابا ةلم نم نيتلعن صقنتخ ليارسا ينب طابسا نم دحاول ءاسن نرصي نأ فاخنف # هتانب يلا انيخا ناهفلص

 ليارسا ينب قالطالا يناوي يتح ولو # اصوقنم انتلحت مهس نوكيف هنم نجوزتي يذلا طبسلا ةصح يلع ديزتو
 نع ليارسا ينب يسوم رماف # انتسح نم ةصقاتو هنم نجورتي يذلا طبسلا ةصح ىلع ةديزم نهتصح تميقبل
 نمب نجوزتي ناعثئلص تانب مكح يف هب هللا رمأ ام اذه» * فسوي دلو طبس لاق ام معنل مهل لاقو هللا لوق
 طبس نم ليارسا ينبل ةلعنلا هذه رودت ال يتح # نبيبا طبس ةريشع نم نوكي نا بج نكل نهدنع نسح

 نيتلف ليارسا ينب طابسا نم ةلحأ ثرت تدب لك مكج كلذكو # هيابا ةلحأ مهنم طبس لك مزلي لب طبس يلا
 طبس يلا طبس نمم تمناك هلت يا رودت الو # هيابا ةلعأ مهتم ظبس لك ثري يك ةجوز اهيابا طبس ةريشع دحال
 الحس تراصف »* يسوم هب هللا رما امب ناوقلض تانب عئصف  هنلعأ ليارسا يفب نم طبس لك مناي لب رخا

 تييقيف فسوي نب اشنم ينب ةريشع نم يذلا » نيمامعا ينبل اجاوزا ناعتلص تانب اعونو اكلصو الغحو اصرتو
 يلع باوم .اديب يف ليارسا ينبل يسوم اهب هللا رما يتلا ماكحالاو .اياصولا هذه #* نهيبا طبس ةريشع يف نبتلعل
 + اعيرا ندرأ



 وهو ةسدقلا ءاروتل نم سماخلا غسلا

 لوألا لصفلا ١ نمسا
 نيبو نآراف نيب مزلقلا لباقم ءاديبلا ةيربلا يف ندرالا ربع يف ليارسا يب يسوم اهب ملك يتلا تابطاغملا هذه

 ميقر يلا ريعيس لبج قيرط يلع بيروح نم اسوي رشع دحعا ةقاسست *,بهذلا يذو كثوريصحو نابال» لفوت
 هب هللا هرما امب ليارسا ينب: يسوم ملك رشع يداعلا رهشلا نسم لوألا ي نيعبرأ ةنس يف ناك املف # عينزب

 يف ثدراتشع يف ميقملا ةينثبلا كلم .يوعو نورد ميقملا سرع .ثكلم نوعيس دلل ”ةعتل دعب مهيلا

 يف انل لاق انبر هللا » الياق ةعيرشلا هذه نايب ف يسوم نعمأ باوم دلب يف ندرالا ربع يف +١ ثاعرذأ

 ليجلاو روغلا يف هناريج عيمجو يرومالا لبج يلا اولخداو اولحراو اولو #*ربلا اذه يف ماقملا مكبسح .بيروح
 دلبلا تلعج دق تا اورظناو * ثارفلا رهن ريبكلا ربنلا يلا نانبلو نييناعنكلا دلب رحملا لحاسو مورادلاو لهسلاو

 * مهدعب مهلسنو هاي مهيطعي نا- بوقعيو رخو ميهربأ مكيابال هللا مسسقا امك هوزوحو أاودعصا مكيديا نيب
 60 مويلا متنا !ذوبف مكرثك مكبر هللا نا د مكلمتحا نا يدسصحو عيطتسا ال تقولا كلذ يف مكل تلقو

 لمتحا فيك # مكدعو امك مكيف كرابيو ةرم تر“ مكيف ديزي نا مكيابا هلا هللا لساو #* ةرثك ءامسلا

 < مكيلع .اسور مهريصا مكطابسا نيفورعم .امهف ءامكح لاجرب اوتيا #* مكمياصخو مكصصقو مكلقث يدحد
 ءاسور مهتلعجف نيفورعم .امكح مكطابسا نم :تذخاف د هتركذ يذلا رمالا لمعي نا ملصا ام متلقو نومتبجتاف
 يف مكماكح ترماو #٠ مكطابْسا يلع ءافرعو تارشع ءاسورو نيسمخ ءاسورو نييم ءاسورو بفالا ءاسور :مكيلع
 يف هوجولا اوتبكت ال * هفيضو هيحلاو لجرلا نيب لدعلاب اومكحاو مكتوخا نيب ام اوعمسا مهل ثللقو تنقولا كلذ
 يلا ةوعفراف مكيلع بعص رما ياو هلل مكهلا ناف ادحا !ورذحت الو ريبكلا نم مكعامسك ريغصلا نم اوعمساو مكعل
 بيروح نم انلحر مث # اهولمعت نأ بج يتلا روممألا غيمجب تقولا كلد يف مكتيصواو #2 هيف رظنأ ىتح

 يلا انيج يتح انبر هللا رما امك نييرومالا لبج قيرط يلع اهومتيار يتلا ةفوخملا ةميظعلا ةيربلا كلت يلا انرس
 كير هللا لعج دق رظنا + هانيطعم انبر هللا يذلا يرومألا لبج يلا متيج دق مكل تلقو * عينرب ميقَر

 اولاقف مكنم ريثك ىلا مدقتف #* رعذت ال فخت ال كيابا هلا هب هللا كلدعو امك هزخ دعصا كيدي نيب دلبلا

 لخدن يتلا يرقلاو هيف دعصن يذلا قيرطلا نع اباوج انيلع نودريو دلبلا انل نوموري انيديا نيب لاجرب ثعبن
 لبجلا يلا اودعصو اولوف #* ادحاو طبس لك نم الجر رشع ينثا مكتم تذخاف يدنع كلذ نسمحن # ابيلا
 نأ اولاقو اباوج انيلع اودرو انيلا هب اوردحلاو دلبلا رمث نم مهعم أوذخأو # هوسجو دوقنعلا يداو يلا اواجو

 متلقو مكتيبخا يف متسدكتو # مكبر هللا رما متفلاخو هيلا دوعصلا اواشت ملف #* ديجل هانيطعم هللا يذلا دلبلا
 انتوخاو نودعاص نأ نيأ يلا * انونفيف نييرومألا يدي يف انملسيل رضم دلب نم انجرخأ انايا هللا ةءاعش ىم .

 * مث مهانيار ةربابجلا ينب يتح ءامسلا ينادت ةنيصحو رابك مهارق ناو انم عفراو رثكا موقلا نا مهلوقب انبولق اوباذا
 *« مكترضحل رصمب عنص امك مكنع براحب وه مكيديا نيب هرون رياسلا مكبر هللا * مهوفاخت الو مهوباهت ال مكل تلقف



_- 

 متيج نأ يلا اهيف مترس قيرط لك يف اقافشا هدلو .رملا .لمحي امك مكلمح. مكبر هللا "نا نم ربلا يف متيءار امكو
 اناكم مكل ملصيل قيرطلا .يف مكماما هرون رياسلا + مكبر هللاب نونموت الفا رمالا اذه ينو د عضوملا اذه يلا

 * الياق مسقاو مكيلع طخسف مكمالك هللا عمسف # اراهن مامغلابو هنوكلست يذلا قيرطلا. مكيريل اليل رانلابو مكلوزنل
 نب بيلاك يوس # مكيابال هيطعا نا تممسقا يذلا ديجلا دلبلا يدرلا ليجلا اذه سانلا ءالواه نم لجز ياراال
 لآ“ثتدح ام ببسب هللا طغس اضيا يلعو # هللا ةعاط عبتا امل هينبلو هكلس يذلا كلبلا يطعا هلو هاري هناف انفي

 يبل اهثروي هناف هددشف اهلخدي وه. كيدي نيب مياقلا نون نب عشوي لب + اهلخدت ال تننا اضيا لاقف مترخات
 اهنولخدي مهن ارش الو اًريخ نوفرعي ال مويلا مه نيذلا مكونبو ةمينغ نونوكي مينا.متمهوت نيذلا مكلافطاو * ليارسا
 دق متلق ناب ينومتبجاف. .* مزلقلا رحب قيرط يلا ربلا يف اولحراو اولوف متنا اماو . * اهنوزوحبف اهايا مهيظعاو
 * ليجلا يف اودعصتل متردابو هبرح هلا مكنم دحاو لك دلقتف انبر.هللا انرما امك اهلها براحتف دعصن نحن هلل اناطخا
 كلذ مكل تملقف  مكيادعا يديا نيب اومزبمنت اليل مكعم تسل يناف مهوبراحت الو اودعصت ال مهل لق يإ هللا لاقف

 مكوبلكف مكياقلل دلبلا كلذ ين نوميقملا نويرومالا جرخت + لبجلا دوعص يف متعتوتو هللا متفلاخ لب اولبقت ملو
 * مكباجا الو مكتوص عمسي ملف هللا يديا نيب نيكاب متعجرف د امرح يلا ريعيس يف مكومطحو للا عسلت امك
 ظ ظ َن * متمقا ام رياسب ةبيبش ةليوط ةدم ميقر يف متمقاق

 ظ ظ ظ ٍفاثلأ لصفلا ]

 هللا ينملك مث #* ةليوط ةدم ريعيس يلا انردتساو هللا ينرما امك مزلقلا رحب قيرط دلبلا يف انلحرو انيلو مث
 مكتوخا محهت“ يف نوزياج مكنا مهل لقو كلموق رمو خ* الامش هنع اولو لبجلا اذهب ةطاحالا نم مكبسح # الياق

 مهدلب نم مكيطعم تسل يلاف مهب اوشرختت نا نم # ادج اورذحاف مكنوناضيسن ريعيسيب نيميقملا صيعلا يب
 * ةوبرشاف ءامو هولكف نمثب اماعط مهنم اورتشا لب د ةئثارو صيعلل هتيطعا دق ريعيس ليج نال مدق يلو ولو ايش
 ةنس نوعبرا هذهف ميظعلا ربلا اذه يف كريسم دنع كيلا نسحاو كلامعا عيمج يف كلل كياب دق كبر هللا نال

 ةلياو .اديبلا قيرط نسم ريعيسب نيميقملا صيعلا يب انتوخا انزجتن د ايش كزعي ملف اهيف كعم كبر هللا '
 مكيطعأ ال يناف مهب شرعت“ او نييباوملا رصاحي ال يل هللا لاقف' * انيس هيرب قيرط انلحرو انيلو رباج نويصعو
 * نيرابجلاك عيفر ريثك بمعش مهلبق اهب ماقا نوبيهملا ناك» #* ةثارو اراع تلعج طول ينبل ذا ازوح مهدلب نم
 ' صيع ينب لبق نويروجلا ماقاف ريعيس يف اماو #* نيبيهملا مهنومسي نويباوملاو نيرابجلاك اناعجش نوبسحب مهو
 .# هللا هاطعا يذلا هزوح ضعبب ليارسا لا عنص امك مهناكم يف اوماقاو مهيديا نيب نم مهونفاو مهوضرقف اوتا يتح

 درز يداو انربع نأ يلا عينرب ميقر نم انرس ذنم مايآلا ةلمح تمناكو د. هانربعف درز يداو اوربعاف اوموت نآلإ
 هللا دنع نم ةفاو * مهيلع هللا مسقا امك ركسعملا نم نيبراحتلا موقلا عيمج ينف نا يلا ةنس نيثالثو ينامث
 رياج تننا # اميلكت يإ هللا "لاق #» ةمالا نيب نم مهعيمج ينف املف »* اونف نا يلا مهتماهال مهب تلح

  مهدلب نم كيطعا ال يناف .مهب. شرعتت الو مهرصاحت الف نومع ينب نم برقتف *راع وه يذلا باوم مح مويلا
 نوينامعلاو ميلبق اهب اوماقا ةربابجلا نال نيرابجلا دلب نسم .اضيا بسحت يهو ازوح هتلعج طول ينبل ذا ازوح
 امك #* مهناكم اوسلجو مهوضرقف مهيديا نيب نم هللا مهذفنا نيرابجلاك عيفر ريبك ببعش » ممهلا يوذ مهنومسي
 ' #* مويلا اذه يلا :مهناكم اوماقاو مهوضرقف مهيديا نيب نم نييروحلا دفنا نإ ريعيس يف نوميقملا صيعلا ونب عنص
 ' اولحراف اوموقف #* ميناكم اوماقإو مهوضرق طايمد نم نوجراخلا نويطايمدلاو ةزغ يلا مفرب نوميقملا نويوعلاو
 : "شرحتو هضرقب .ادباف هدلبو يرومالا نابشح كلم نوحاس كيدي يف تمملسا دق يفأ رظنا نونرا يداو اوربعأو
 اوعمس٠مه !ناف ءامسلا تمعت نيذلا ممالا بولق يف كفوخو كلعزف عاقياب ءادتبا مويلا اذه نم د هتبراحتل

 'سلاب نابشح كلم نوحبس يلا ثوميدق ةيرب نم لسرب تشثعبف * كتليدي نيب نم اودعتراو اورجز كربخت
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 ءامو هلكاف نمثب ٍينريمت اماعط #* ةرسي الو نمي ليما ال ريسا ةداجهلا قيرطلا يف كلدلب ين ربعأ # مالكلاو

 نويباوملاو ريعيسب نوميقملا صيعلا ونب كلذ ضعب يب عنص امك # طقف يلجرب ربعاو هبرشاف نمثب ينعيبت
 انتزاجا نابشح كلم نوحبس .ءاشي ملف # ةانيطعم انبر هللا يذلا دلبلا يلا ندرالا ريعأ نا يلا راعب نوميقملا

 دق رظنا يل هللا لاقف # مويلا يرت امك ثتلدي يف هملسي يكل هبلق دياو هحور بسععص كبر هللا نلل هدلب ف
 برعلل هموق عيمجو وه انياقلل نوحبس جرغف # هدلب زحو هضرقب .ادباف كدي يف هدلبو نوحيس ملسأ نا تادب
 تقولا كلذ يف هارق عيمج انعتنو » هموق رياسو هينبو هانلتقف انيديا يف انبر هللا هملضاف * صهاي يلا
 + اهانهتن يتلا يرقلا هبلسو ةميهب "لك انمنغو # اديرش قبن مل لافطالاو ءاسنلاو طهرلا ةيرق لك نم انكلهأو
 لكلا لب انم تمعنم ةيرق قبت مل شرج يلاو يداولا يف ينلا ةيرقلاو نونرا يداو طش يلع يتلا ريعورع نسم
 ام رياسو لبجلا يرقو قوبي يداو يطاش لك هبرقت. مل كناف نامع يبب دلب ادع # انيديا نيب انبر هللا هملسا
 ' * انبر هللا هنع اناهن

 1 فثملاثلا لصفلا

 لاقف * تاعرذا يلا برعأل هموق عيمجو وه انياقلل ةيذعبلا هشللم جوع جرخف ”ةيدعبلا قيرط اندعصف انيلو مث
 ميقملا يرومألا كللم نوح تمعنص امك هب عنصت هدلبو هموق عيمجو كثلدي يف هتملسا دق يناف هفخت ال يل هللا

 * ديرش مبيف ىتبي مل يتح مهائلتقف هموقو ةينثيلا كلم اجوع اضيا انيديا يف انئبر هللا ملساف د نابشح يف
 ' ةكلمم بحوملا طخ يلع ةيرق نوتس كلذو مهنص اهذخان مل هةيرق قبي ملو تمق ١ همللذ يف هارق عيمج انهتلو .

 * ادج- ةريثك اهناف ضبرلا يرق يوس روجنو عيراصمو مءاش روسب. ةنيصح يرق ذه لك # ةينكبلا يف جوع
 ةميدب لكو # لافطألاو ءاسنلاو طاهرالا ةيرق لك نم انكلها كلذك نابسح كلم نوحسب انعنص امك. مهانكلهأو .

 يداو نم ندرالا بناج يف يتلا نييرومالا يكلم دلب تقولا كلذ يف انل لصحم # اهانمنغ يرقلا بلسو
 لهسلا يرق عيمجو #* ريئدس هنومسي نويرومالاو نويرس نويواديصلا ةومسي يذلا * نومرح لبج يلا نونرأ

 هلل اذوهو ةربادجلا ةيقاب نم .يقب هنال #* ةينثبلا يف جوع يرق نم اضيا يه تاعرذاو ةخلس يلا ةينشبلا» شرجو
 هانزح دلبلا اذه» * كلملا عارذب عرذا ةعبرا هضرعو عرذا ةعست هلوط نامع ينبل يتلا ةيبارلا يف ديدح نم ريرس

 نييبوارلا يلا كلذ تمعفد هارقب شرج لبح فصنو نونرا يداو يلع يتلا ريعورع نمف تقولا كلد يف
 ةينئبلاو بجوملا طخلا لكو اشثم طبس فصن يلا هتعفد جوع ةكلمم ةينثبلا عيمجو شرج“ يقابو * نييذاجلاو
 اهامسف نييثاخعاملاو نييروشجلا محت يلا بجوملا طغلا عيمج ذخا اشنم نب ريايو * ناعجشلا دلب نايمسي
 شرج نم ىنييذاجلاو. نييبوارلا يلا تمعفدو #* اثرج ريخام يلا تمعفدو # اذه انموي يلا رياي لاوس همساب

 يللا رسنجب نم هدحو ندرالاو روغلا»و * نامع ينب مخ قوبي يداولا يلاو هدحو يداولا طصو .نونرا يداو يلا
 مكبر هللا ذا الياق تنقولا' كلذ يف مكنم ءاللاه ترماف #* ايقرش ةعلقلا بصمو ةنيملا ةريحبلاو ندرالاو روغلا رحب >

 مكلافطاو مكءاسن الا * ليح يذ لك نم ليارسا ينب مكتوخا مادق نيدرجم اوربعاف هومتزعف دلبلا اذه مكاطعا دق
 مكلثم مكتوخا هللا رقي نا يلا * اهايا مكتيطعا يتلا مكارق يف اوميقيلف ةريبك ةيشام مكل نأ ملعا يناف مكديشامو '

 هزوح يلا مكنم ,رما لك عجريف ندرالا بناج تلاذ يف هايا مكيطعم مكبر هللا يذلا دلبلا اضيأ مه اوزوحيف
 نيذهب انبر هللا عنص ام عيمج تار دق كنيع هل تللقو تقولا كللذ يف عشوي ترماو + هاي هتيطعا يذلا
 براجملا وه مكبر هللا ناف مهفخت الف # ابيلا زياج تمنا يتلا كلامملا عيمجب هللا عنصي كاذكف نيكلملا
 كدبع يرت نأ تءادتباأ تمنا هلا اي بر اب # الياق تنقولا تلد يف هللا يدي نيب تمعرصت مث * مكتع

 يلا رظظناف زوجا نا كلسأ + كتوربجو كعيانصك عنصي ضرآلاو ءامسلا يف رداق ال ةديدشلا كتردقو كلتمظع



 يبا اكلي حرار اجلب ار لاما ا * بابلا اذه يتلسم يف دزت ال كبمسح يل لاق لب ينم عمسي

 ربعي هناف *«ديأو 35د دشو عسشول رمجو * ندرألا اذه زوج 1 كاناف كنيعب هرظنلو قرشلاو بونهلاو لامشلاو برغلا

 * روعف تسيب يلي امم -- يف انسلج مث #2 هارت يذلا دليلا مهلحنلو موقلا ءالواه يدي نيب

 عبارلا لصفلا ... ” 0
 هلا هللا يذلا دلبل اوزوعتو اولخدتن اويحت يكل اهب اوامعتا مكملعم انا يتلا ماكهنألاو هولا تيا ليارسا اي نآلاو

 9 00 7 ينل مكبر هللا اياعو 0 هنم 0 / هب يد ياسا وسو 0-0-0-7

 0 98 0 يبر . هللا قرت امك اماكحاو 0 4 مكتملع 9 اورظنا د مويلا .ايحا مكلك مكبر هل
 هذهب . اوعمس مه اذا ممالا ةرضخب مكمبهفو مكتمكح اهناف اهب اولمعاو انوع 5 هيلا نورياص متنا يذلا
 اهبم بيرق هلا اهل ةريبك ةمأ هيأ نلا ب مهف ميكح بعش ريبكلا برزحهملا اذه نا .اديقي نولوقيف ماكحالاو موسرلا

 اييلات انا ينلا 00 هذه 0-0 ماك موسر اهل ةريبك ةمعا ا * هانوعد ام ينم انم انير هللا برقك

 بيروح دنع كبر هللا يد با هي تقر ثنو يف ٠ كيد ينو تبني اع لب كنا ملل ل

 ناوس هب 0 اف أ ديك ىلإ رانا لعتشم ليجلاو 91 لفسا متفقوو متمدقتف * مهيدب كلذ اوملعيو ىلا
 هكربخاو * طقف توص يوبأ نوكردت ال اهبشو مالكلا نيعماس | دلك راثلا ندل نم هللا - + بابصلاو ميفلا

 يلع ادج اورذحاف ب هيلا نورياس متنا 3 دلبلا يف اهب نولمعت اماكحاو اموسر مكملعا ناب تقإلا
 اليسف مكل اولمعت ناب اهوكلتت اليك * راثلا طسو يف بيروح يف مكل هللا باطخ موي يف اهبش اورت مل مكناف مكسوفن

 لوا الا سلا ل ا ابا . * يثنا وا ركذ نم صخش لك لكش يلع
 كينيع عفرت اليك» * ضرالا تحت املا يف يذلا ثلمسلا نم لكش وا ضرالا يلع بدي امم لكشوا * ءامسلا
 هللا اهرون ثمب يلا 0 اهل ىجحتو لوزتف 5 37 عيمجو بكاوكلاو رمقلا»و سمشلا رظنتف ءامسلا يلا
 5 هدر هيبه م مكجرخلو هللا 0 * .امسلا ا تمعن نيذلا بيوعشلا عيمج كبر

 كلذ نوزوعتف و 00 متناو ند 0 رو 0 اذه يف تام اناو لغد هرراهللا ةكيظفي يذلا ديهلا دلبلا
 ام لك هبش السف مكل اوعنصتف مكعم هدهع يذلا مكبر هللا دهع اوسنت نا نم مكسفنا يلع اورذحاف  ديحلا دلبلا

 يذلا ملا ف ءاصحأ بانر انت يتح بوعشلا ب ايف هلل مكددييو 0 .انف لب هيف 00 لوطت

 7 تتيح ع / ردا كبر هللا نآل 0-5 لبقاو كبر هللا يبا بت 2 مايلا كلت رخا يفف روعألا اذه
 ذنم كلبق نع تلس ينلا يلولا مايالا نع لسف نالو د مهل هب مسقأ يذلا كيابا دهع يسنت الو ككلهي
 نو » هب همس وأ. ميظعلا رع ءالا !ذه نس ل ن 1 هيلا فرط نم ضرألا يلع مدأ هللا قلخ موي



 ةماعتا رهظي ناب املع هللا عضووا * تشعف تننا تععمس امك رانلا لخاد نم اههلكم هلا توص ةما تععمس
 ام بسح رابك فراخمو ةدودمم عارذو ةديهش ديو ةمعلمو نيهاربو تاياو مالعاب يرخا نيب نم ةما هل صلخيف
 ىسمو * ةريغ هلا ال هللا وه برلا نا ملعت نا كيلع بجبل تناف 4 مكترضحا رصعب مكبر هللا مكل عنص

 ام دعب كلذو د اهلخاد نم همالك ترعمسو ةميظعلا ةران كارا ضرللا يلعو كبدودل هتوص كعمسأ .امسلا

 كلنم مظعاو رثكا امما ضرقيل * رصم نم ةميظعلا هتوقب هاضرب كلجرخاو مهدعب نم مهلسن راتخاو كلءابا بحا
 لا وو ل :* مويلا يرت امك .ةلم هدايا تكيطعيو مهدلب كلخديو كيدي نر نر

 كل رافي يكل مويلا اهب ثلرماا يتلا هاياصوو هموسر ظفحاو # داوس سيل يلفسلا ضرالاو ايلعلا ءامسلا يف هلال
 يسوم زرفا ذينيح  نامزلا زل تايظتم كنز هللا يذلا دلثلا ىف كلتدسم لرط يكو ثادعب نم كينبلو
 نم هل ناش ريغ وهو دصق ريغب هبحاص لقي لتاق لك اهيلا برهيل + يقرشلا ندرالا بناج يف تابرق ثالث
 يف ثومارو نيبوار دلب نم ةيربلا نم لهسلا دلبلا يف رصابف #* ايحبف اهنم ةدحاو ىلا برهيف هلبق امو سا
 50 * ليارسا ينب يلع يبرم اهقتت يتلا ةعيرشلا هذهو * اشدم دلب نم ةينعبلا يف ناوجو اج دلب نم شرج
 يداولا بناح كلذ يف * رصم نم نيجراملا ليارسا ينب يسوم اهب رما يتلا ماكحالاو موسرلاو دهاوشلا
 نم ميج دب ليما و يسوم هلثق يذلا نابشح يف مدقملا نييرومآلا هكللم نوعتس كلب ف روعف تسيب يلب

 ريعورع نم * يقرشلا ن ندرألا بناح يف يذلا نييرومألا الس امنو ةيندملا كلم يوع دلبو ددلب اوز زاهت د: رصم

 ةريح# يلا يقرشلا ندرألا بناج روغلا عيمجو + نومرح وه ناحبس لبج يلا نوئرا يداو يطاش يلع يتلا
 0 1 ْ * ةعلقلا بص.« تمهت ةيربط

 سماخلا لصفلا

 اهرظفحاو اهرملعتف اهب مويلا مكرما انا يتلا ماكحالاو موسرلا اوعمسا مهل لاقف ةيليارسالا عيمجب يسوم اعد مث
 اضيأ انعم لب دهعلا كلذ دهع طقف انيابا عم سيلو * بيروح يف ادهع انعم دهع انبر هللا نا د اهب اولمعأو
 رون نيب مياق اناو * راتلا طمو نم بميروح يف ةطساو ريغب مكملك هللا نا كلذو # ءايحا انثك مويلا انهاه نعنو
 يذلا كبر هللا انا مكل لاقف #* لبجلا اودعصت ملو رانلا متفخ مكنال همالكب مكربخا تسقولا كلذ يف مكنيبو هللا

 ةبش لك 2و اتومتم كلل عمصت الو * ينود نم رخآ هلا كل نكي ال هك ا ا
 الو اهل ىنوعست ال * ضرالا تمم يذلا ءاملا يف اهو تنجح يلا ضرآلا يف امعو كقوف ن م يتلا ءامسلا يف امم

 - راجصو + ياش نم عباورلاو كلاوثلاو نينبلا نم .ابآلا بونذب بلاطم بقاعملا رداقلا كبر هللا أل اهدبعت
 همساب فلح نم يربي ال هللا نأ اروز هكلبر هللا مساب فلحت الو  ياياصو يظفاحو يبحم نم فيل ناسحالاب
 مويلاو * كعيافص عييمج عنصتو لمعت مايا ةقس »# كبر هللا ثارما امك هسدقو تبسلا موي ظفحا .* اروز

 ريا كرامحو تاروثو كتماو كدبعو كنذنباو كنباو تننا عيانصلا نم ايش لمعت ال كبر هلل تبس عباسلا
 رصم دلب يف ادفع تننك كنا ركذاو * كلثم كتماو كدبع ميرتسي يكل كلاحت يف يذلا كفيضو كمياهب
 كسماو كابا مركأو * تمبدسلا موي ميقت ناب كرمما كلذكو ةدودمم ها ةديدش ديب هنم كبر هللا كجرخاف

 * سففلا لتقت 2 : كثليطعم تبر هللا يذلا دلبلا يف كن راخو كمايا 0 تاك

 لا ا ا ا و * روز ةداهش كبحاص يلع ىهشت الو قرست الو 0 نزت الو
 مامغلاو رانتلا ندل نم ليجملا يف مكقوج اهب هللا ملك تاملكلا هذه # هلام رياسو ها هروثو هتماو“ هدبعو

 مالظ ندل نم ثوصلا . متعمس مل * يلا امهعفدو رهوجلا يحول يلع اهبتكو دواعم ريغ ميظع توصب بابضلاو
 هتمظعو همرك اهبر هللا ا لا * مكحضاشمو مكطابسا ءاسور يلا مدقت رانلاب لعتشم لبجلاو ميغلا
 هذه انلك,ات الو كلهن الف نالاو * ايحبف اناسنا هللا ملكي نا روجعي هنا موبلا انملعو رانلا لخاد نم هتوص انعمسو



 نم هبطاخع يملا هللا توص عمس يرشب يا هنال # انتم اضيا انبر هللا مالك عامتسا اندواع نا اناف ةميظعلا راذلا

 هللا هب كملكي ام عييمج انيلا يدوت تنناو انبر هللا هلوقي ام عيمج عمساو تننا مدقت * شاعف انلثم رانلا

 يكل نامزلا لوط ياياصو اوظفحو ٍنوفاضيل بملقلا اذه مل يقبي مهتيل اونمتيلف + اولاق ام عيمج يف اونسح !.دقو
 كملكا يتح يدي نيب انهاه مقاف تناو # مكتيبخا يلا اوعجرا مهل لقف ضما #* رهدلا يلا مبينبلو مهل راخي
 اوظفح اف #* هنوزوح هايا مهيطعم انا يذلا دلبلا يف اهوعنصي اهايا مهملعت يتلا ماكحالاو عيارشلاو اياصرلا عيمجب

 اهكولسب معبر هللا مكرما يتلا قرطلا عيمج يف لب #* ةرسي 3و ةنمي ال اولوزت الو مكبر هللا مكرما امك اولمعأو
 1 + هنوزوحت يذلا دلبلا يف مكتدم لوطتو مكل راخو اويحن يكل نوريست

 1 سداسلا لصفلا

 هيلا نورياص متنا يذلا دلبلا يف اهرعنصتل اهومكملعا نا مكبر هللا ينرما يتلا ماكحالاو موسرلاو اياصولا هذهو
 لوط كنبا نباو كنباو تننا اهب كرما انا يتلا هاياصوو هموسر عيمج ظفحتو كبر هللا فاخت يكل ه هوزوهتل

 امك ادج رثكتو كل راخ يك هب لمعاو هظفحاو ليارسا اي كلذ عمساف * كتدم لوطت يو كتايح مايا
 هللا بححاو # دحاولا هللا انبر هللا نأ ليارسأ اي ملعأ # السعو انبل صيفي كلب يف كيابا هلا هللا تلدعو

 اهكحاو #* كسفن يف موبلا اهب كرما يتلا تاملكلا هذه نكتلو »* تددجو كسفنو : كبلق :لكب اصاغخم كبر

 كدي يلع ةمالع اهدقعاو »* كمايقو كمون دنعو كقيرط يف كريسمو كلزنم يف كسولج يف اهسدتو كينبل
 دلبلا يلا كبر هللا كلخدا اذإ»و  كباوباو كلزنم حوتف دودخ يلع اهبتكا» * كيينيع نيب ةروشنم نكنلو
 لك ةولمم تويبو #2 اهنبت مل دايج ةميظع يرق كلد هكيطعي نا بوقعيو قمصاو ميهربأل كريرابآل مسقأ يذلا

 كبر هللا يسنت نا رذحاف د تمعبشو تلكاف اهسرغت مل نيتايزو موركو اهرقنت مل ةروقنم ييرابصو اهالمت مل ريخ
 )و + همساب اراب فلحاو هدبعاو كبر هللا فخ لب # ةيدوبعلا تيب سم رصم ضرا نسم كجرخا يذلا
 اليل هنن مكديب اميف بتقاعم رداق كبر هللا نآل * مكيلاوح نيذلا ممالا تادوبعم نم رخآ تادوبعم عبتت

 لب + ةنهحملا تاذ ين هومتبرج امك مكبر هللا اوبرحأ الو ه2 ضرالا هحو نم كينفيف كيلع هبضغ دتشي

 كا رامي يكل هدنع ديجلاو ميقتسملا عنصاو » اهب كرمءاي يتلا ةموسرو هدهاوشو مكبر هللا ءاياصو اظفح اوظفحا

 امك كيدي نيب نم كيادعا عيمج هللا عفديو #* هكيطعي نا كيابال هللا مسقا يذلا دلبلا زوو لخدتف
 هل لقف # اهب انبر هللا تلرما يتلا ماكحالاو موسرلاو دهاوشلا ببس ام الياق ادغ كنبا كلءاس اذا) * كثدعو

 ين رصمب ةرضم ةميظع نيهاربو تايإ لحاو # ةديدش ديب اهنم انبر هللا انجرخاف رصمب نوعرفل اديجع انك انا
 * انياب هيلع مسقا يذلا دلبلا انيطعيو انلخدي يكل كانه نم انخرخاو #2 ادترضح هديبع عيمجو نوعرف
 انل نوكت تانسحو #* اذه انمويك ايعنو نامزلا لوط انل راخي يكل انبر هللا فاحنو موسرلا هذه عنصن .ناب انرماف

©» 

 ش عباسلا لصقلا

 نيبتعحلا كيدي نيب نم ةريثك امما مطعطمف درزوعتل هيلا لخاد تمنا يذلا دلبلا كبر هللا كلخدا اذاو

 هللا مهملسيف * كلنم مظعاو رثكا مما عبس نييسوبيلاو نييوهلاو نييزرفلاو نييناعنكلاو نييرومالاو نييشرجلا

 كيشنيو كيلع هللا بضخ دئتشيف رخآ اهلا دبعيف ىتدامع نع كلدبا نولوزي مناف * كنبال ميمنبأ ذخات
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 ل * ضرالا هجر يلع ينل ا ل ا علا

 تلم نوقرف دي نم ةيدوبعلا تميب نم كادفو ةديدش ديب هللا مكجرخا مكيابال ١ مسنا يلا نحيا ةهظفح

 كا يتلا احلا .موسرلاأو اياضولا اظفح أو * هيفاكي هترضحا لب ايش هل رخوي و هتدابال .هترصضح هيناش يفاكسو

 تا ا اهب نولمعتو نوظفحتو 00 000 ءازج نوكيذ 0

 ةميظعلا | معلا ارا» نوعرغب 57 ل ام ركذت لب ةيعاو يلد نأ 0 فيكذ

 عيمجا عنصي ذك كبر هللا كلحرخا امك ةدودمملا عارذلاو ةديدشلا ديلاو نيهاربلاو تايالاو تلانيع ابتار يتلا

 نال مهبهرت الف كيدي نيب نم نيرتسنملاو نيقابلا ديبي يتح مييف ةهاعلاب ثعبيو * اهفاخت' يتلا ممالا

 نا زوجي.ال نا اليلق اليلق كيدي نيب نع ممالا كيلوا مطعلب وهو * فوخملا معلا داقلا كلعم كبر هللا رون
 نا يلإ ةريبك ةماها .مهماهاو ثلاديب كبر هللا. ميملسا اذاو د ءارعتلا ش 0 ا

 نأ يلإ كيدي نيب .فقي إل اناسنا ناف 0 ل لا ولم ملسأو ٠ * اودندي

 قهوت كل ةذخاتف اهيلع نيذلا بصهذلاو. ةصفلا نم ايش نمتت الو رادلاب مهتا دوبعم لوسف اوقرحاو #* مهينفت

 ةهارك ههركأو اسيجرت هسجر لب :هلشع افلتم ريصتف كتيب يلا ههركي اع لخدت الف * كبر هللا ةهيرك اهناف هب
 | 0 ا ا ض * فلتم وه نإ

 35 ا 590 ب حلا

 كنعتماو كيعتيل نس وطب هذه ه ريل يف كبر هللا 38 دا 0 هيمج رك * مكيابل هيلع هللا
 هفرعي ملو هفرعت . مل يذلا. نملا كمعطاف كيعاجاو كبعتاو # ال ما هاياصو ظفعتا كبلت يف ام سانلل ربظيو

 لبت مل كبايثو. . * شيعي. هللا. لوق  عيمح. يلع لب ناسنالا ايمي هدحو زبخلاب سيل هنا كفرعي يكل كوابا 3

 »* كبدوم كبر هللا هدلو ,رملا بدوي. امك هنا.كسفن يف ملعاف »+ ةنس نيعيرالا هذه ف فن مل كلجرو كيلع

 يف رج“ رومغو نويعو ها هل 7-0 هللا ناف د هفخو هتيرط يف رسو داياصو ظفحاف

 كبر هللا تراب تمعبشو علك اذاف دي هلابج- سمو 0 هتراجح نم دلب يشب هيف كزوعي ال ريدقتب

 * مويلا + تلرسا ين 3 مارد داك 0 ظفحت الف هللا - نا را * هكاطعا يذلا 6-5 دلبلا يلع

 كيءلتملا ةيدوبعلا نسيب نم رمم دلب نم كجيرخا يذلا كلر هللا يتق كلبلق تو ::رثكي كلام

 ناوصلا نم ءاملا.كلل يرغملا .ءام سيلا ثيح 0م تايعلا ثيح . فرمغملا ريبكلا ربلا يف
 لقت الف ظ * كترخا يف اريخ كضوعيو كدهتعلو 0 مل اع ربلا ىف ىيقلا ةكلسفاتملا * دلصلا

 اهب 5287 : هكدطعملا مناف تبر هللا ! ركذا لب ايبا 58 ل 10 ١ ىتردق مضعو. ىتوق نا كبلق 2



 تادوبعم تدبعف تيضمو كبر هللا تيسن ناف # اذه انمويك كبابال هيلع مسقا يذلا هدبع يفي يك راسيلا
 2 نا نوديبت كاذك مكيديا نيب نم اهديبم هللا ىتلا ممالك د نوديبت مكنا مويلا نم مكتفرع اهل تدجسو رخآ

 5 ظ 6١ 0 #* مكبر هللا لوق نولبقت

 عساتلا لصنلا

 . ةنيصح ةريبك يرق يف كنم مظعاو رثكا امما زوعت لخدتل ندرالا ةرملا هذه يف زياج كلنا ليارسا اي ملعأو
 نم ملعاف # ةربابجهلا يدي نيب موقي نم تمعمسو تملع امك ةربابجلا ينب اعيفر اريبك ابعش # ءامسلا ينادت

 اعيرس مهديبتو ميضرقتف كيدي نيب مهمزبي وهو مهديبي وه ةلكا رانك كيدي نيب زياج هرون كبر هللا نأ مويلا
 ملظبو دلبلا اذه زوحا هللا ينلخدا يحالصب كيدي نيب نم هللا مهعفد اذا كسفن ين لقت الو * هللا تكلدعو امك

 عم نكل مهدلب زوعتل رياس تننا طقف كبلق ةماقتساب»و كحالصب سيلف #* كيدي نيب نم مهضراق هللا ممالا للواه
 * بوقعيو قمماو ميهرب هلاق يذلا لوقلاب يني يكلو كيدي نيب نم مهضراق كبر هللا ممالا كيلوا ملظ
 الو ركذا * باقرلا بعص بعش كننا نا هزوهتل دليلا اذه كيطعم كبر هللا كحالصب سيل هنا ىقيتف
 اولازت مل دلبلا اذه يلا متيح نأ يلا رصم نم مكجورخ موي ذنم مكنا كلذو ربلا يف كبر هللا كطاخسا سنت
 ىحول ذخال لبجلا تدعص نيح # مكدفني داكو مكيلع بضغف هللا متطخسا بيروح ينو # هلل نييطخغ<
 برشا ملو اماعط لكءا مل ةليل نيعبراو اموي نيعبرا هيف تممتاف مكعم هللا اهدهع يتلا ةداهشلا يحول رهوجلا
 هللا مكملك يتلا تاملكلا عيمج لكم امهيلعو هللا ةردقب نيبوتكملا رهوجلا يحول يلا هللا عفد نا يلا # ءام

 ردحلاف مق يل لاقو # يلا امهعفد هليل نيعبراو اموي نيعبرا دعب كلذ ناكو * قوجلا موي يف رانلا طسو نم اهب
 اهكرلسب مهترما يتلا قيرطلا نم اعيرس اولازو رصم دلب نم مهتجرخا نيذلا اودسفا دق كسموق نال انهاه نم اعيرس
 مهيف عفشتلا نع تفك ناو * باقرلا باعص موقلا ءاواه نا تمملع دق يل لاق مث د اكوبسم مبل اوعنصو
 لبجلا نم تلزنو تيلوف #* مهنم رثكاو مظعا هما كنم تلعجو ءامسلا تحت نم مهءامسا توحتو مبتينفا
 متلزو اكويسم الجع متذختاو مكبر هلل متءاطخا دق مكب اناف ترظنف * يدي ىلع ةداهشلا احولو رانلاب لعتشم وهو

 تعفشو #* مكترضحا امهترسكو يدي نع امهتحرطو نيحوللا تطبضف » هكولسب مكرما يذلا قيرطلا نع اعيرس
 يلا مكتيطخ بيسي ء.ام برشا ملو اماعط لك.ا مل هليل نيعبراو اموي نيعبرا يلوآلا ةرملاك هللا يدي سب

 مكيلع اهب هللا طعس يلا ةدحوملاو بضغلا ترذح ينال » هومتطغساو هللا يدي نيب رشلا متعنص |ذا اهومتاطخا

 كلذ يف اضيا هل ترفغتساو ددغني داكو ادج هللا بتع نوره يلعو #* تقولا كلذ يف هللا عمسف مكدفنيل

 امعن درهملاب هتدربو رانلاب هتقرحاف هتذخا يناف هومتذختا يذلا لجعلا وهو متاطخا هب اماماو د* تقولا
 روبقو ةنحملا تاذ يفو لاعشالا تاذ ينو ه# لبجلا نم ردعتملا ءاملا يداو يف هبارت تمحرطف بارتلاك قد
 يتلا ضرألا اورظناو اودعصا لياق عينرب ميقر نم مكضعبب هللا ثعب املو #» هلل نيطخس» اولازت مل نيبتشملا

 * هب مكتفرع موي ذنم هلا نينلاخم اولازت مل ةلمجلاب # هرما اولبقت ملو هب اونموت ملو هومتفلاخ اهايا مكتيطعا
 اي مهللا تملقو هيدي نيب تسيلص #* مكينفي نا دارا ذا ,ةليل نيعبرالاو اموي نيعبرألا كلت هدنع تمعفش املف

 ميهربا كايلوا ركذاو د ةديدش ديب رصم نم مهتجرخاو كلتمظعب مهتككف نيذلا كلتوفصو كلموق كلبت ال بر
 هنم انتجرخا يذلا دلبلا لها لوقي اليك # هتيطخو هحالطو بعشلا اذه. ةبوعص يلا رظنت الو بوقعيو قمو
 كموق مهو *ربلا يف مهلتقيل مهجرخا مهل هتءانش نمو هب مهدعو يذلا دلبلا يلا مهلخدي نأ مهبر قطي مل امم
 ٠ * ةدودمملا تاعارذو ميظعلا كلود مهتجرخا نيذلا كتوفصو



 رشاعلا لصفلا

 نم اقودنص تمعنص دقو لبجلا يلا امهب دعصاو نيلوالك رهوج يحول تمحنا يل هللا لاق 0 كلذ ين
 * قودنصلا يف امهريصو امهترسك نيذلا نيلوالا نيحوللا ىلع تنناك يتلا تاملكلا امهيلع بتكا يتح * بشخ
 امهيلع بتكف كا با دولا ا ا ا

 تميلو مث * يلا امهعفدو قوجما موي يف رانلا طسو نم لبجملا يف اهب هللا مكملك يتلا تالملكلا رشعلا لوالا باتكلاك
  ينعفش املف # هللا ينرما امك تلنه ايقبف هتعنص يذلا قودنصلا يف نيحوللا تريصو لبجلا نم تلزذف

 ٠ هنبأ رازاعلا ماو نفدو مث نوره تامو اريسومو ناقعاي ينب كثورياب نم ليارسا ونب لحر نا يلا مانا نوره
 طبس هللا زرفا تمقولا كلذ يف #* ءا١٠ ةيدوا تاذ ضرا اثابطي يلا اهنمو دج دج يلا مث نم اولحر امل 2 * هناكم

 مل كلذلو # نوفعسا امل اذه انموي يلا همساب هوكرابيو هومدختو هيدي نيب اوميقيو هدهع قودنص اوامحبل ويل

 بسمقا اناو #* مهل هب هللا رما ام بسح مهبيصن يه هللا تابه لب مهتوخا عم ةلحنو بيصن نييناويلل نكي
 * ككليي ال نا ءاشو اضيا تمقولا كلذ يف يل هللا عمسف ةليل نيعبراو اموي نيعبرا يلوالا ةرملا لثم ليجلا يف

 نالاو + هومهيطعا نا مهيابل تممسقا يذلا دلبلا اوثريف اوضمي يتح مهلحرف موقلا يدي نيب ضماف مق يل لاقف
 لكو كبلق لكب اصلخ» ةلبعتو هبمنو ةقيرط يف ريستو هفاخت نا الا كبر هللا كنع هبلطي يذلا ام ليارسا اي

 ضرالاو اهلك تاومسلا كبر هلل !ذوهو * كل راخيل مويلا اهب كرما يتلا هموسرو هاياصو ظفحتو كسفن
 » نودهاشت امك بوعشلا نيب نم مه متناو مهدعب نم مهينب راتخاف مهبحاف كءابا ينلطصا هنكل د ابيف املكو

 رابجلا رداقلا ريبكلا ةداسلا ديسو بابرالا برر وه مكبر هللا نال  ادج اهوبغصت ال مكباقراو مكبولق شغ اوليزاف
 اماعط هقزريف بيرغلا بعتو ةلمرالاو ميتيلا مكح عناص # ةوشر ذخاي الو هوجولا يباح ال يذلا فوخملا

 ارب فلحاو همزلاو هدبعاو كبر هللا فخو ه+رصم دلب يف ءابرغ متنك ام لاطف ب أوبحاف #0 ةوسكو
 نا اهنمف د كانيع اهتار يتلا بيابملاو مياظعلا كلت كتععم عنص امك كهألا وه, كتحدم وه #* همساب

  ةرثك ءامسلا بكاوكك كبر هللا تلريص دقف نآلاو اسفن نيعبس يف رصم اولزن كابا

 رشع يداها لصفلا

 د : ةدودمملا 0 ةديدشلا 520000 - هللا بادا ري 7 افلم 0 مكيح يلع لمعلا

 امهتويبو را اهاف يل 6 نأ 3 0 بايلا ينبأ 1 ناثادب 0 و 3 عضوملا اذه 0.

 دلبلا ناف ل هللا 8 بواب يي * مكيابال
 كلجرب هيقستو هيف كلعرز عرزت تنك يذلا هنم تجرخ يذلا رصم دلبك وه سيل هزومتل هيلا رياس تننا يذلا

 . * رام بيرشت ءامسلا رطم نم عاقبو لابج ضرا اهوزوعتل اهيلا نوزياج متنا يتلا ضرالا نكل * لوقبلا نيانهك
 اهب مكرما ينل ياياسو اعامس متعمس ناف د اهرخآ يلا ةنسلا لوا نم اهب هتيانع اميادو اهدهاعتس هللا ضرا

 عديتنت نا ادراة :: عبشستو ا كنا ا 556 525 كري مح



 رطع نوكي الف ء.امسلا سيحين مكيلع هللا بصغ دتشيف ه»* اهل اودهستو رخا تادوبعم اودبعتو اولزتف مكبولق

 هكبولق يف اذه يملك أوريصو' * اهومكيطعم هللا. يتلا ةديجلا ضرالا نع ةعرسب نوديبتف اهادا تبنت ال ضرالاو

 كسولج لاح يف اهوسرادتو مكينب اهوملعو  مكنويع نيب ةروشنم نكتلو مكيديا يلع ةمالع دودقعاو مكسوفن ينو
 * كباوباو كتويب حوتف دودخ يلع اهبتكاو د كسمايقو كمون دنعو كقيرط يف كريسمو كلزنم .يف
 نأ' مكناف :* ضرالا ىلع ءامسلا ماياك اهومكيطعي نا مكيابال هللا مسقا يتلا ضرالا يلع مكينب ماياو مكمايا لوطت
 * هومزلتو هقرط عييمج يف اوريستو مكبر هللا اوبحت ناب اهب متلمعو اهب مكرما انا يتلا اياسولا هذه عيمج متظفح
 مكل نوكي مكمدق هوطت عضو لكو مكنع مظعاو ربكا امما نوثرتف مكيديا نيب نم ممالا ءاراه عيمج هللا ضرق

 مكعزف مكبر هللا يقلي لب مكيديا نيب ناسنا فقي الو # مكمحت نوكي رخالا رحبلاو ثارفلا رهنو نانبلو ربلا نم
 »« تانعلو تاكرب مويلا مكيلع لات انا اه اورظنا * مكدعو امك هنوكلست يذلا دلبلا لها عيمج يلع مكفوخو
 !ولمقت مل نا 00 تانعللا امساو # مويلا اهب مكرما انا يتلا مكبر هللا اياصو متلبق نا مكلانتف تاكربلا اماف
 كلخدا اذاف # اهزمتدبعو رخا تادوبعس متعبتاو مويلا هكولسب مكرما انا يذلا قيرطلا نع متغزو مكبر هللا اياصو
 * لابيع لبج ىلع تانعللاو ميزيرك لبج يلع تاكربلا لتاف هزوعتل هيلا ريام تننا يذلا دلبلا كبر هللا
 نر د ليجلا يلي امم روغلا يف ميقملا يناعنكلا دلب نع سمشلا بيغم قيرط ءارو ندرالا بناج يف امهنا الا
 انداأف هيف مدسلجو ريع اذاف مكيطعم مكبر هللا يذلا دليلا اوزوو اولخدنل ندرالا نوزياج مكنال :٠ * اروم

 * مويلا اهب مكرما انا ينل ماكحالاو موسرلا عيمجب اولمعاو

 رشع يناثلا لصفلا

 لوط هزوبعل كيابا هلا كلطعا يذلا دلبلا يف اهب اولمعتو اهرظفحت نا بج يتلا ماكحالاو موسرلا لياوا هذهو
 مهرضراق متنا نيذلا ممالا اهيف دبع يتلا عضاوملا عيمج اوديبت نا * ضرالا يلع هيف ءايحا متنا يذلا نامزلا

 مهيراوس اوقرحاو مهبطاصم اورسكو مهحااذم اوضقناو ٠ + ناير رجش لك تمعتو عافيلاو ةعيفرلا لابجتا يلع مهتادوبعمو
 عمضوملا لب مكبر هلل كاذك أوعنصت الو * عضوملا كلذ نم مهو ءامسأ اوديبأو مهتأ لوبعم لوسف ارعرجلاو.راذلاب

 هيلا اولمهتف « هيلا ريصت يتح هتكسم هيف اوسمعلا و هيف لعتل لابسأ عيمج نم مكر هلا اخت يلا

 مكبر هللا يدي نيب مث اهولكءاتف د مكرقبو مكمنغ روكبو مكعربتو مكروذنو مكعيافرو مكراشعاو مكحابدو مكدياعص
 نع امك رومالا هذه نم اوعنصت و + كبر هللا كقزر امك مكتويبو متنا مكدي هيف تطسبنا ام عيمج# اوحرفتو

 كبر هللا يتلا ةلحلاو رقتسملا يلا دعب اوريصت مل مكناف * هدفت حب اه لحفل رمأ لك مويلا نوعناص
 0 عويمج نم مكحاراو هايا مكيطعم مكبر هللا يذلا دلبلا يف متسلجو ندرالا متربع اذاف * اهكيطعم
 نم هب مكرما ام عيمجب نوتات ةيلاذ هيف وزرد لحفل كرر لأ ريق كره. حلل * نيقثاو متساجو مكب نيطيعصلا

 متنا مكهلا هللا يدي نيب اهب اوحرفاو # هلل اهنورذنت يتلا مكروذن رايخو مكعيافرو مكراشعاو مكمحابدو مكدياعص
 2 نأ رذحأاو #» م هلم الو بيصن هل سيل نأ مكلاكت يف يذلا يوبللاو مكوامأو مك كيبعو مكتانبو مكونبو

 عنصأو كديبارق برب مل تكطابسأ دحأ نسم هللا ةراتخا يذلا عضوملا ف 1 :* هتيأو عصضوم يأ يف تكنيبارق

 رياجو كلارق رياس يف كاطعا يذلا هللا قزرب لكو يدا مهلا كسفن ىتمهتشا يتم نكل # هب تلرما ام عميمج

 لو * ءاملاك ضرالا يلع هبص لب هلكءات الف مدلا الخ د ليالاو يبظلا مهل نالكءاي امك سجضلاو رهاطلا هنم لكءاي نا
 كعربتو .اهرذنت يتلا كروذنو كلمنغو كرقب روكبو كلدهدو كريصعو كارب راشعا كلاحت يف لكءات نا كل زوجي

 كتماو كدبعو كتنئباو كنباو تننا هللا هراتخ يذلا عضوملا يف ابلكءات كبر هللا يدي نيب الا :* كعيافرو

 يويللا وفج نا رذحاو »مي ثتلدي هب تطسينا امب كبر هللا يدب نيب حرفتو كلاعم يف' يذلا يويللاو

 هل كلسفن نم ةوهش نع امعل لكءا تللقن ثتلدعو امك كمخت كبر هللا عسوا اذاو » كدلب يف كسماقم لوط



 تير ول جل الما را لح كارا ع يذلا عضوملا كنع دعب ناو # هتيبتشا يتم هلكف
 كاذك ليالاو يبظلا لكءوي امك نكل ا هللا كقزر يتلا
 سفنلا لكءات الف سفنلا نكسم هناف مدلا لكءات ال نا يف ددشت نكل * هلكءاي نا رهاطلاو سجنلل زوج نا يف هلكءات
 ا كدعب نم كنبالو كل راخي هلكءات مل اذاو د ءاملاك ضرالا يلع هبصف هلكءات نا زوج ال ذاو « محللا عم
 هراتخ يذلا عضوملا يلا اهب تاو اهلمحاف كروذنو اهنم كل ناك ام كسادقا ادع # هللا دنع ميقتسملا عئصت
 لكو هحذم يلع بصي كحابذ مدو كبر هللا 1 اييوفل لادن افص قملاو 0
 ديجي عنصت اذا رهدلا يلا تلدعب كينبلو كل راخ# يكل اهب كرما يتلا رومالا هذه عيمج لبقاو ظفحا + اهموحأ
 مهتضرقف مهضرا كيطعم وه نيذلا كيدي نيب نم ممألا كبر هللا عطق اذاو »* كبر هللا دنع ميقتسملاو

 مهتادوبعم نم سمتلت ناو كيدي نيب نم مهيادفا دعب مهعابتاب قهوت نا رذحا # مهتويبو مهارق يف تسكسو
 0ع و ا او ا دج ااا حاف ملا 0

 رشع ثملاثلا لصفلا

 لاعت كل لاق نمم ناهربلاو ةيالا تشتاولف # اناهرب وأ هيا 0 ملح وأ ةوبن يعدم مكنيب اميف ماق نأ

 مك.متعم مكبر هللا ناف ملحلاو ةوبنلا يعدم كلذ نم لبقت الف د اهدبعنف اهفرعت مل رخا تادوبعم يلا انب
 اوبهراف هاياو اوريست نا بج مكبر هللا ةعاط عبت لب :* مكسوفنو مكبولق نم نيصلخ“» هوبحك“ متنا له ربلظيل

 لاعملا لوقت امل لتقيلن ملحلاو ةوبنلا يعدملا كلذو د اومزلاف هتعاطو اودبعاف هاياو اولبقاف هلوقو اوظفحاف داياصوو
 ناب كبر هللا كرما يتلا قيرطلا نع ثكديحتل ةيدوبعلا نم مكل يدافلا رصم نم مكل يرغملا مكبر هللا يلع
 كتارما وا كتدنبا وا كلبا وا كلما نبا توخا كاوغا ناو * كطسو نم رشلا لها فئاف اهيف ريست
 كواباو تننا اهفرعت مل ام رخا تادوبعم دبعن لاعت # الياق رتسلا يف كلسفنك.وه يذلا كققيدص وا كتمرح

 ءاشن الف د اهبفرط يلا ضرالا فرط نم مكنع نيديعبلا وا مكنم نيبيرقلا مكيلاوح نيذلا ممالا تادوبعم نم
 هلتقتف هيلع عقي ام لوا تاديو التق هلتقا لب * هيلع رتست الو هل ثرت الو هيلع قفشت الو هنم لبقت هو كلذ

 دلب نم كل جرغملا كبر هللا نع كتداحا دضق امل تومي يتح ةراجحلاب همجرتو # اريخا ةمالا رياس ديو
 يدرلا رمالا اذه لثم اوعنصي نا نودواعي الف نوفاخاو نوعمسي موقلا لكو د* ةديدش ديب ةيدوبعلا تيب نم رصم
 جرخ دق نأ # لياق لوق اهيف نكستل اهكيطعم كبر .هللا يتلا كارق ضعب نع تمعمس ناو * كلتسو يف
 هربتساو كلاد ةحح سمتلاف # اهوفرعت مل ام رخا .تادوبعم دبعن اولاعت نيلياق مهتيرق لها اولضاف اهنم رافك موق
 دحب ةيرقلا كلت لها التق لتقاف * كطسو يف ةهيركلا هذه لعف نم اتباث اقح رمالا ناك ناف امعن هنع لسو
 راثلاب قرحاو اهتبحر طسو يلا هعمجأ اهبلس عيمجو د*.فيسلا دححا اهميابب .يتح اهيف ام عيمجو اهفلتاو فيسلا
 فاتملا نم يش تلديب يصلي كو # ادبا ينبت ال رهدلا يلا الت نكت كبر هلل ةلمج اهبلس عيمجو ةيرقلا كلت

 هللا رما لبقت ذا  كيابال مسقا امك كرثكيو كمحريف هتمحر كيطعيو هبضغ ةدش نم كل هللا عجري يكل

 ش * ددبع ميقتسملا عدصتو مويلا اهب تلرما يتلا هموسرو هاياصو عيمجب لمعتو هظفعتو كبر

 0 | رشع عبارلا لصفلا

 كبر هلل سدقم بعش كنال #* مكتاوما يلع مكنويع نيب اغتن اولعجت ال اوجاونت الف مكير هلل هللا ءايلوأ متنا فاو
 هنولك ءات ف اذه 0 ةوركم لك لك, ات و 00 ضرألا ةححو يلع يلا ممالا عبمج سم ةصاخ ةيمأ هل نوكنل كراتخا»



 ةميهب لكو د ةفارزلاو لتيثلا» يورالاو لعولاو رومحعلاو يبظلاو ليالاو  زعاملاو ناصلاو رقبلا مياهبلا نم
 نم اهولك.ات الف صاهشالا دذه الا د اهولكف مياهبلا نم رارتجا ةدعصمو اهفالظا اقيرفت ةقرفمو فلظب ةفلظم

 ههركع يهو فلظب ةفلظم ريغو رارتجا ةدعصم اهلاف رتولاو تيار نمت ةقرغم فالظاب ةقلظملاو رارتحالا ةدعصم

 الا اهليابنب اوندت ل اهموع ا ل 0 علا * مكيلع
 هما هل سيل ام لكو ده هولكف سولفو ةحججا هل اع لك ءاملا يف ام عيمج نم نولكءات ام اذهو - متيسهنت

 باقعلاو رسنلا ريطلا نع اهولك.ات الف صاخشالا هذهو # هولكف رهاط رياط لكو * مكل سجر وهو ةولكءات الف سولفو

 يزابلاو فاسلاو فاليغلاو ةماعنلاو # اهفانصاو نابزغلا عيمجو # اهفانصاب .ادحلاو ادصأاو حراجلاو  .اقنعلاو

 « فاشغلاو دهدهلاو اهفنصاب .اغيبلاو رقصلاو * مزلاو مخرلاو قيقلاو * نيهاشلاو ىتشابلاو موبلا»و  هفانصاب
 نم ايش اولك,ات الو د« هولكف هنم رهاط وه ام لكو + هولكرات ) مكيلع مرحس وه يذلا رياطلا بيبد عيمجو

 طبطت 3و كبر هلل سدقم بعش كنال يبنجال اهعيبت وا اهلكءايف كل“ ين يذلا بيرغلل اهطعا لب لياببلا

 يف كبر هللا يدي نْيِب لكو :* ةئنسا نس ءارحصلا هتتبن ام كعرز ةلغ عيمج اريشعت رشعو * هما ىبلب ايدج

 هدبعت بفيك ملعتت يكل كمنغو كرقب راكباو كدهدو كريصعو كرب رشع هيف هرون نكسيل هراتخت يذلا عضوملا

 لعمجي نا كبر هللا راتخي يذلا عضوملا كننع دعبو ةلمح قطت ملو قيرطلا كيلع لاط ناو * نامزلا لوط
 هفرصأو * دراتخ# يذلا عضوملا يلا ضماو تدي يف هذخو هرصو نمثب هعبف »* كلذ عم كل كرابو هيف هرون

 حرفاو كبر هللا يدي يبن تاه هكر هيعا اس حيف ذيبنو رمخو منغو رقب نم كسفن يبيشت ام عيمج يف
 لك ينو * كععم ةلم الل بيصن هل سيل ذا هكرتت ال كلارق يف يذلا يويللا» * كتيب لهاو تننا
 بميصن هل سيل دا يوبللا يتءايف * كلممم يف هعضتو ةنسلا كلت يف كتلغ راشعا جرحت نينس ثا

 عيمج يف كبر هللا كل كرابي يكل نوعبشيو نولكءايف كلك“ يف يتلا ةلمرالاو ميتيلاو بيرغلاو كعم ةلحنو

 * هعنصت ام

 راع ساس دفا

 0و اجب نا زياهن بيرفلا اما يال ءاولا يايويس دال

 هكيطعي يذلا دلبلا يف هللا كل كرابي امم نيكسم كيف نوكي ال هنا انيقيو #* هنع كدي بيسف كيخا

 كلهم ضعب ين كتوخا صعب نم هنت وا بنذب نيكسم كيف ناك ناف * كيلع نوطلستي الل مهنم ريثك

 مشتف بييستلا ةنس ةعباسلا ةنسلا تبرق دق لوقتف لبج لوق كبلق يف نوكي نأ رذحاو * هزوعي أم رادقم

 : كلسفن هب مشت الو ءاطعا هطعا لب ه#* هتبوقع كب لعتف كيلع هللا اوعديف ايش هيطعت الف نيكسملا كييخأ يلع

 و يا ا و جا يوم ع و ج0 د ل يا

 ا تدع نم هللا حاملا هللا ينو نينس تس كمدخيلت ةيناربعلا كتخاووا يئاربعلا كوخا كل
 هللا كلقزر ام بسحبو كلريصعو كراذبو كمنغ نم ةلدصب هلصب لب # اغراف هقلطت الف كاذك هتقلطا اداو

 اذه لئثمب يفت نا ثلرماو كبر هللا تكادفا كلذ يلعن رصمب ادبع تمنك ام لاط كنا ركذاو * ةطعاف كير

 ماقملا هل ملصألا لأ كلزنم بحاو كبحأ هنال كدنع سم يرخا 3 لاق ناف # مويلا اذه لثم ي رمال
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 1 * كاذك اهلصف اضيأآ كتماؤ رهدلا دبع كل نوكيف كباب دنع هنذا يف هعض :و مسيملا نحت :* تلعم

 هيب و روقلا رجلا دهر هب اس د تلاد جاوق وك نا وخل دئاث تادلنع اريح دل تنال تولع يسب

 همزلاف روكذلا تارقبو كلممنغ يف كل دلوي ركب لك ه»* هعنصت ام عيمج كبر هللا كل كرابيف نينس تمس كل
 ةنسب ةنس كبر هللا يدي نيب هلك لب ” كليتي نم رككلا رمل ار قرر نسم ركدلاب ناقت ال تيرس سيدقللا
 هحاذت الف ةدسافلا بويعلا رياسو يمعا وا نمز نم بينع هيف ناك ناو »* كلهاو ىمنا هراتخ# يذلا عضوملا يف

 همد الخام *« ليالاو يبظلا ناكباب امك سجاو ردا اهب هلكراي ناو كلا هلكت نإ راعي تكبر
 ا لا

 : رشع سداسلا لصفلا

 هلل مصفلا مبذاو # اليل رصم نم يورغلا هيف كقلطا امك كبر هلل احتف هيف عنصت ناو كنرفلا رهش ظفحاو
 هدعب لك لب اريمخ هعم لكءات او #* هيف هرون لحتل ةرانخع يذلا عضوملا يف رقبلا نم هعمو منغلا نم كبر
 اكو * كنامز لوط رصم نم كلجورخ موي ركداو زفحا رصم نم تجرخ كنال فعصلا ماعط اريطف مايا ةعبس
 * لوألا مويلا يف ةادغلا يلا يشعلا يف هحبذت يذلا محل نم تيبي الو مايا ةعبس كمخغت عيمج ين ريمخ كل ري
 هللا ةراتخيي يذلا عضوملا يف الا * هكيطعم كبر هللا يذلا كلاعب ضعب يف مصفلا .مبذت نا كل زوج الو
 *رصم نم كتلحورخ لصف يف كلذدو سمشلا بيغع لبق. ءاسملا دنع مصفلا مبذت كانه هيف هرون لحتأ كبر

 عباسلا مويلا يفو مايا ةتس ريطفلا هدعب لكو »* كلزنم يلا ض.او ةادغلاب لو مث عضوملا كلذ يف هلكو هريضناو

 لبنسلا يف لجنملا ءادتبا تنقو نم عيباسا ةعبس صحاو 0 ا م
 * كبر هللا كتزري امك هب عربتت امو ثلدي لين رادقم يلع كبر هلل عيباسا يح عنصاو ٠ * اهياصحأب يدتيا

 نيذلا ةلمرالاو ميتيلاو بيرغلاو كلاح“ يف يذلا يويللاو كلتماو ثلدبعو كتدباو كنباو تننا هيدي نيب حرفاو
 هذه ظفحاو رصم يف ادبع تنك كنا ركناو # هرون هيف لح نأ كبر هللا راتخ# يذلا عضوملا ين مكنيب اميف

 يف حرفاو * كرصاعمو كرديب نم كتلغ. كعمج دنع مايا ةعبس لاظملا يح عنصاو # اهب لمعاو موسرلا
 * كلاحم يف نيذلا ةلمرالاو ميتيلاو بيرغلاو يويللاو كلتتماو كدبعو كتنباو كنباو تنا اذه كجح
 كدي هيلا دمت ام ريا كتالغ عيمج يف كرابيل هراتخي يذلا عضوملا يف كبر هلل مايا ةعبس يعت كلاذك
 , يذلا عضوملا يف كبر هللا يدي نيب كلاجر عيمج رصخب ةنسلا يف تارم ثالث # اضحم احرف اجرف . نوكتف
 لانت امب لجر لك تاب لب * اغراف هيدي نيب اورضح 2و لاظملا سحو عيباسالا صحو ريطفلا يح ين هراتخ

 هللا اهيطعي يتلا كلاحت عيمج يف ءافرعو اماكح تكلل لعجاو * كلاطعا يذلا كبر هللا قزر بسح يلع هدي

 اشرلا نال اشرلا اوذخات الو دوجولا اوباحت الو امكح اوليمت الو * لدع مكح سانلا نيب.اميف اومكحي كطابسأ كبر
 هللا يذلا دلبلا زوعتو ايت يكل ضدملا قتلا بلطاو # ةلداعلا لاوقالا فيزتو قملا نع ءاملعلا نويع يمعت
 كل بسنت الو »# هعنصت يذلا كبر هللا ميذم بناج يلا رجشلا نم ةيراس سرغت الل * كيطعم كبر

 هي ل ظ

 رد لا سلا

 4 ايس * كهلا هللا ههركي هنأل يدر يشب وا بيع اهيف .نوكي ةاشوأ اروث كلهلا هلل مبذت ال

 يضمو » هدهع زواهتف كبر هللا: يدي نيب رشلا عنص .ةءارما وأ لجر اهكيطعم كبر هللا يتلا كلارق ضعب يف

 كلذب تربخا !اداف + 4 نلكإ اان ءامسلا موج 'رياسل وا رمقلل وأ سمشلل وأ اهل دهحتو رخآ تادوبعم دبعو

 كلد جرخاف * مكنيب اميف ةهيركلا هذه تمرعنص دقو انباث اقح رمالا كللذ .ناك !داف اديج هسمتلاو هعمتسان



 نا يلا ةراجحلاب امبمجراو ةءارملا وا هدحو لجرلا مكنيب اميف يدرلا رمالا اذه اعنص نيذلا ةءارملا كلتو لجرلا
 الرا هب نشطبت نيدهاشلا ديو د دحناو دهاش لوقب لتقي الو لتقي نم لنقي ةثالث وا نيدهاش لوقب # اتومي
 مد يلا مد نيب ماكحالا نم رما كنع يفخ اذاو د كطسو نم رشلا لها فناو ارخا سانلا رياس يدياو هلتقل
 * كير هللا هراتخا يذلا عضوملا يلا دعصاو مقف كلاحت يف تاموصخ روماو ءالب مكح يلا ءالب مكحو نيد يلا نيدو
 * هب كوتفيف مكحلا رما كلذ مهنم سمتلاف نامزلا كلذ يف نوكي يذلا مكاحلا يلاو نييناويللا يلاو ةميالا .يلا رصو
 كنولدي ام عيمج لمعتل. ظفحاو هللا هراتخ يذلا عضوملا كلذ سم هب كنوتفي يذلا رمالا بسحب لمعاف
 .ةنمي كنوتفي يذلا رمالا نم لزت الو عنصت كل نولوقي يذلا مكعلاو اهب كنولدي يتلا ةلالدلا بسحبو + هيلع
 مكاحلا نم وأ كبر هللا يدي نيب مدختل كانه ميقملا مامالا نم لبقي الف ةعتلا لمعتسي لجر ياو # ةرسي الو

 اذاو د اضيا نوحتوتي الو نوفاحنمو نوعمسي سانلا رياسو د ليارسا .لا نم رشلا لها فناو لجرلا كلذ لتقيلف
 * يلاوح نيذل؟ ممالا رياسك اكلم يل بصنا تلقف هيف تمقاو هتزحو هكيطعم كبر هللا يذلا دلبلا تلخد

 نا زوج ال كتوخا ضعب نم هبصنت يذلا كلملا نكيلو كبر هللا هراتخ# نم .اكلم كل بصنت نا زوجين
 نه رائكتسالل رصم يلا موقلا دري اليل ليخلا نم رثكتسي ال نكل * كاخا وه سيل نم ابيرغ الجر كيلع بصنت

 هبلق لوزي اليل ءاسنلا نم هل رثكتسي الو تكلذل * قيرطلا هذه ين عوجرلا اودواعت ال مكل لاق دقف هللاو ليخلا
 نسم رفس يف ةيروتلا هذه هل بتكتسيلف هكلم يمرك يلع سلج امكو #* ادج رثكتسي ال ةصفلاو بهذلا نمو
 ماك عيمج ظفحو هبر هللا فاخي نا ملعتي يكل هتايح لوط اهيف ءارقي هعم نكتلو »+ نييناويللاو ةميالا ةرضح
 يكلو ةرسي وأ ذنمي ةعيرشلا نم لوزي اليلو .هتوخا يلع هبلق عفتري اليل * اهب لمعيو موسرلا هذهو ةيروتلا هذه
 * ليارسا لا نيب اميف دوئبو وه هتكلمم يف همايا لوطت

 ةتلونو هللا نيبارق نمف ليارسا لا عم ةلحأ وا مسق يويل طبس عيمج مه يذلا نييناويللاو ةميألل نوكي ال ناو
 مسر كععم نوكي اذهو #* هب هللا رما امك هتلمن هللا ضيارف ذا هتوخا نيب اميف هل نكت ال ةلحيو * نولك اي

 كريصعو لرب لوا # ةبقلاو نييدللاو عارذلا مهيطعي نا منغلاو رقبلا نم ناك مبذ يا يحباذ نم موقلا نم ةميللا

 يا لخديلف اهب ميقم وه يتلا ةيليارسالا عيمجل يتلا كلاحم ضعءب نم ناك يويل يا يح اذاو د نامزلا لوط
 يدي نيب مث نيميقملا نييناويللا هتوخا عيمجت هير هللا مسي مدخكو * هللا ةراتخا يذلا عصضوملا يلا ءاش تمقو

 هللا يذلا دلبلا يلا لخاد كنا ملعاو * بونلا نم ءابالا هتبثا ام الخام هيواستم ةبصنا اومستقيلو # هللا
 ' مهنمو رانلاب هتنبأ وأ هنبا لعتشم مكيف دجوي ال * ممالا كيلوا ةراكم لثم لمعلا ملعتت الف هكيطعم كبر

 ءاواه نأ * كبر هلل اجداس نك لب * كيدي نيب نم مهضراق وه اهتريرجاو عيانصلا هذه عنصي نم لك هركي
 نكل * كلذ لثم كبر هللا كل قلطي مل تناو نولبقي مه نيمجنملاو نيليافتملا نم مهثراو تنا نيذلا معالا
 كبر هللا تلءاس ام عيمجك # اولبقاف هنم كل كبر هللا هبصني يلثم كتوخا ضعب نم مكنيب نم يبن يا

 ميبطاخيذ يمالك هنقلا كلثم كتوخا ضعب نسم مهل هبصنا يبن ياو ه# اولاق اميف اونسحا دق يل هللا لاقف
 وق لوقيف مقوت بمسنتع ياو » هبلطا لاف ينع هيدوي يذلا يمالك لبقي مل ناسنا يأ د» هب هرما ام عيمج

 هسفرعي فيك كاسفن يف تلق ناف * يبدنملا كلد لتقيلف رخا تادؤبعمل يبنتي نمو هلوقب هرمأ مل ام ينع
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 مث. يذلا لوقلا وهف بينج او لوقلا تلاد زوج“ الو هللا نع يبنتملا هلوقي ام هناف هللا هلقي مل يذلا لوقلا

 * هرذعت الف ةعتب يبنتملا هلاق امناو هللا هلقي

 "5 رشع عساتلا لصفلا

 يرق ثالث كل زرفاف  مهلزانمو مهارق نكستو_ ميثرتف مهدلب تايطع» هللا' نيذلا ممالا كبر هللا عطق اذاوب
 هللا :كلخا يعلا كلضرا مت كيلغت يلع اهقيرط .ملصاو #.هزوهتل هايلا كيطعم كبر هللا يذلا كدلب طسو يف
 ريغب هبحاص لتقي نا ايجميف ايلا برهي يذلا لتاقلا بسسس اذهو #* لتاق لك ابيلا برييل ةدعم نوكتف كبر
 ليمتف ابطح عطقيل ءارعشلا يلا هبحاص عم لخدي نم لثم كلذو # هلبق امو سما نم هل يناش ريغ وهو ملع
 هذه نس ةدحاو يلا بمرهي وه, توميف هبحاص بيصيف دوعلا نم ديدحلا لسني وا دوعلا عطقيل ديدحلاب هدي
 لتق مكح ةيلع سيلو هلتقيف قيرطلا دعبل هقهليف هبلق يمحي امم لتاقلا مدلا يلو بلكي اليك + ايحبف يرقلا
 هللا عسوا ناو * يرق ثالث كل زرفت ناب مويلا ثلرما كثللذلف # هلبق امم سما نم هل ايناش وه سيل ذا
 هذه مّيمج ظغعح !ذإ كلذلو كابا ابيطعي ناب مسقأ يلا دالبلا عيمج تاطعاف كيابذل مسقا امك كم كبر

 اليل * ثالثلا هذه يلع رخا يرق ثالث دزف مايالا لوط هقيرط يف ريستو كبر هللا بحت ناب اهب لمعتو ةعيرشلا
 هبحاصل ايناش الجر ناك ناو * همد كيلع نوكيخ هلم هكيطعم كبر هللا يذلا كدلب ين يرب مد كفسي

 هتيرق حويش كثعبيلف * يرقلا هذه يدحا يلا بره مث تامف لتقم يف هبرض يتح هيلع ماقو هل نمكغ

 ليارسا ينب نيب نم يربلا يلتاق فنا لب هيلع قفشت 3 #* لتقي يتح مدلا يلو يلا هوملسيو مث نم هوذخايو.
 هكيطعم كبر هللا يذلا دلجلا يف اهلعنت ينلا كتلمخب نولوالا همحت يذلا كبحاص متت غزت او * كل رخي
 لوق يلع لب اهينجي يتلا تايانجلاو ءاياطغلاو بونذلا نم يش يف ناسنا يلع دحاو دهاش مقي ال  هزوعتل
 نللجرلا فقيلف * لاح هيلع دهشيل ناسنا يلع ملظ دهاش ماق ناو *رومالا موقت دوهش ةثالث وا نيدهاش
 ناك ناف !ديج ماكسلا اوسمتليلف .* نامزلا كلذ يف نونوكي نيذلا ماكحلاو ةميالا يدي نيب امهل ةموكملا ناذلا

 نسم رشلا لها .فناو هيخاب ةعنصي ناب مه امك هب اوعنصاف »* هيخا يلع لطابب دهش دقو روز دهاش دهاشلا
 ين قفشت ال #* مكنيب اميف يدرلا رمألا اذه لثم اوعتص, نا اودوعي الو نوفاخلو .نوعمسي نوقابلاب »* كطسو
 * لجرلاب لجرلاو نسلاب نسلاو ىيلاب ديلاو نيعلاب نيعلاو سفنلاب سفنلا صاصقلا

 نورشعلا لصفلا
 كلعم كبر هللا ناف مهفخت الف كننم رثكأ اموقو بكارمو الويخ تيارف هتليادعا يلع برحلل تجرخ اذا

 لا اي اوعمسا مهل لوقيو #2 ميقلا بسطاخو مامالا مدقتيلف برعلل مكمدقت دنعو *رصم دلب نم كدعصحلا'

 نآل * مهنم اوبهرت الو اوزفحت الو اوفاخت الو مكبولق قرت الف مكيادعا يلع برها يلا نومدقتم مويلا متنا ليارسا
 انيب ينبي لجر يا نيلياق موقلا .افزعلا ملكي مث د مكثيغيو مكادعا مكل براح# مكعم هرون كلاسلا مكبر هللا
 ملو امرك سرغ ىجر .ياو * رخآا لجر هنشهيو .برحلا يف لتقي اليك هلزنم يلا عجريو ضميلف هنشدي .ملو اديدج
 اهفزي ملو ةءارما كلما لجر ياو ه*رخاآ لجر هلذبيو برحلا يف لتقي اليك هلزنم يلا عجريو سميلف هلذبي
 يا: نولوقيو موقلا ةيطاخ# يف ءافرعلا هيري مث # رخا لجر اهفزيو برها يف لثقي اليك هلزنم يلا عجريو ضميلن
 ةيطاحم» نم مهغارف دنعف د هيلقك هتوخا بولق لم الو هلزنم يلا عجريو ضميلف بلقلا قيقر افياخ ناك لجر
 تمبباجا ناف #* مالسلا يلا اللا اهعداف اهبراعتل ةيرق يلا تسمدقت اذاو * شويجلا ءاسور مهب لكوي كلذب موقلا'
 كيتبراح لب كلاست مل ناو #* كنومدختلو ةمذ كل نونوكي اهيف نيذلا موقلا عيمج كلل تممتنو مالسلا يلا



 ام حيمجو مياببلاو لافطالاو .اسنلا اماو »* فيسلا دحبب اهلاجر لحقاف ثلدي يف كبر هللا ابملساو #* اهترضامت
 ل اا يالا تاما يلب لاو ياما رعبا يا يبا
 الف ةطمن اهكيطعم كبر هللا نيذلا ممالا ءالراه يرق نم اماو # ممالا ءااه يرق نم تسيل ىقلا ادج كنم

 كرما امك نيتسوبيلاو نيبوهلاو نييزرفلاو نييناعنكلاو نييرومالاو نييتحلا افالتا مهفلتا لب + ةمصن اهيف مهنم ىبت
 ترصح اذاو # مكبر هلل اويطغتف مهتادؤبعمل اهوعنص يتلا مههراكم لثع اوعنصت نأ مكوملعي اليك 0
 نأ كنم انظ هعطقت الف لكءات هنه ىلا هيدعلا هيلع كرحت ناب اهرهش دسفت الف اهبراعتو اههتفتل ةريفك اماي' ةيرق
 معطمب سيل هنا تمملع رجش يا نكل *راصعملا يف كيدي نيب نم يفتخا دق يذلا نابسنالك .ارحصلا رهش
 »* اهردهت نا يلا كتبزاح يرق هيأ يلع راسعلا تالا ناو عطتاو هدا

 ظ نورشعلاو يداعلا لصفلا

 ضعب يرخبلف *  هلحق نم فرعي ال ءارهصلا يف حورطم هزوعتل هكيطعم كبر هللا يذلا دلبلا يف ليتك دجو ناو
 اهلها ذخايلف هيلا برقا تناك ةيرف هياف #* ليتقلا يلاوح يتلا يرقلا يلآ هعم اوحسعتو كعاكحو كخريش

 0 * هيف اهوفقيو عرزي ملو ملفي مل بمعص داو يلا اهوردحيو #* رينلا دمث غلو :ملغت مل زقبلا نم لج
 : ءالب لكو ةموصخ لك لصفت مهلوق يلعو همساب اوكرابيو هومدختل مهراتخا كبر هللا نال :يويل ونب ةميالا صعب
 ارلاقو اودتباو * يداولا يف ةانقملا ةلّقبعلا يلع مهيديا ليدقلا نم ةبيرقلا ةيرقلا كلت خيش عيمج لسغ اذاف
 مهتككف نيذلا نييليارسألا كلموقل رفغا ميلا أولاقو * مهأوتب كلذ رت مل اننويعو مدلا اذه كنفست مل ايديا

 مكنيب نم يربلا هبا م مدلا كلذ يف مههناوت مهل رفغيف يزب مد يف ناوت توقع مهيلع جدت و

 ادي نا اهلخدت 5 ل ل ا اد ا * ةيبس

 بصهذم يلع يكبتو كلزنم يف كاذك ميقتو اهنغ اهيبس بايث عرنتو .* اهرافظا يبرتو اهسار قلحنو كلزنم
 ةرح اهقلطاف كللد دعب اهدرت مل ناف د ةجوز كل نوكتو اهيلع ينبتف اهيلا لخدت كلد دعب مث ارهش اهماو اهيبا
 اتدلوف ةونشم يرخآلاو ةبحم امهادحا ناتجوز لجرل تناك ناو # اهتيتا ام دعب اهقرتست الل نمثب اهعبت ال اعيبو
 يلع ةبحملا نبا لضفي نا هل سيلف هل نوكي ام هينب هتلحن موي ىثف * امهنم ةونشملل ركبلا دلولا ناكو ادآلوا هل

 دجوي ام عيفج نم نيمبس هيطعيل ةونشملا نبا ركبلاب سانلا فرعي نا هيلع بجي لب دركبلا ةونشملا نبأ
 هنابدويو هما رماو هيبا رما لبقي سيل فلاغم ةياز نبا لجرل ناك اذاو د ةيروكبلا مكح هلو ةلين لؤانوه كإ هل
 اننبا مهل الوقيف * هعضوم مكاح باب يلاو هتيرق حويش ىلا هاجرخخلو هماو بأ هيلع صيقتلف * اهبنه لبقي لف
 0 عير هي هيلا 5 ف ا نرما لبقي سيل فئاختو عيباز اذه

 ري سيت الو هللا

 نورشعلاو يناثلا لصفلا

 ملوا كيلا ابيرق تلوخا نكي مل ناف » !در هيلع امهدر لب امبنع لئاختتف نيلاض هتأشو كيخاأ روث رت ' 4

 هيوكبو ةهرامحت عدصاف أذكو * هيلع 0 8-5 هسمئلب نا يلا مد نوعيل 6 يأ كلد مضتف هفرعت

 هللا نال .اسنلا يز لجرلا سبلي الو .اسنلا يلع ل تالا :نكت + هم هما ليغ لفاقتعف قيرطلا 85



 ضيب وا خارف. هيف ضرالا ىلعوا ةرجش يف قيرطلا يف رياطلا رك» تيفوا داو #* كلذ عنصي نم لك هركي كبر
 لوطتو كل راخي يكل كسفنل خارفلا ذخو اقالطا مالا قلطا لب #* خارفلا عم مالا ذخات الف كلذ يلع ةمئاج مالاو
 * طقسي نع هنم طقسي كلزنم يف اررغ لعجت الو كوطسل نيزباراد عنصاف اديدح اتيب تيئب اذاو * كمايا

 رامحو روثب كثرت الو #* مركلا ةلغ عم هعرزت يذلا عرزلا ةفالس كيلع مرح اليك نيعون كلمرك عرزت آلو

 يذلا كرازا فارطا ةعبرا يف ليادج كل عنصاو ه# اعيمج ناتكو فوص نم اطلتخ# ابوث سبلت لو #* اعم
 ايدر امسا .اهيلع جرخأو مالعلا نم اللع اهل لعجن * اهينش مث اهب لخدو ةءارمب لجر جوزت ناو !/ * هب يطغتت

 خوبش يلا اهاجرخاو ةءاربلا اهساو اهوبا ذخا مث * ةءارب اهل دج ملو اهنم توندف ةءارملا هذهب تجوزت يا لاقت
 اهل لعاج وه اذوهو #* اهينشف لجرلا اذه يتتنبا تجوز ينا خويشلل اهوبا لاقف * مكاحلا باب يلاو ةيرقلا
 ةيرقلا حويش ذخايلف ميديا نيب هماقم وا ليدنملا أوطسبو اهتءارب هذهو ةءارب اهل دجا مل الياق مالكلا نم اللع

 ةيليارسالا نم ركب يلع ايدر امسا جرخا امل ةيراجلا با يلا اهوعفديو مهرد ةيام هومرغيو #* هوبدويف لجرلا كلذ

 باب يلا جرهتلف  ةءارب ةيراجلل دجوت ملو اقح رمالا ناك ناو * ةهرمع لوط ابقالطا هلزوج الو ةجوز هل نكتلو
 تيب يف اهروجنب ليارسإ لا يف ةسخ تمععنص امل تومت نا يلا ةراججلاب اهيرق لها عيمج اهمجريو اهيبا تيب
 عجاصملا لجرلا اعيمج التقيلف لعب تاذ ةءارما اعجاضم لجر دجو نإو # مكنيب نم رشلا لها فئاف اهيبا

 هيرقلا يف رخا لجر اهدجوف لجرل ةكلمم ركب ةيراج تناك !ذاو #* ليارسا لآ نسم رشلا فناو يهو ابل
 مل ام ببسبف ةيراجلا امأ اتومي يتح ةراجتلاب امهرمجراو ةيرقلا كلت باب يلا اعيمج امهرجرخاف # اهعجاضف

 .لجرلا دجو نآو #* مكنيب نم رشلا لها فناف هبحاص ةجوز يتا ام ببسبف لجرلا اماو ةيرقلا يف يهو حرصت
 سيل ذا يش اهب عنصي ال9 * هدحو ابل عجاضملا لجرلا كلذ لتقيلف اهعجاضو اهكسماف ءارحصلا يف ةكلمملا
 يف اهدجو اذاو #* هسفن هتيفيف هبرضيف هبحاص يلع موقي نمك اذه اهرما لثم امناو لتقلا بجوت ةيطخ ابل

 اهعجاضف اهطبضصف كلمت مل اركب ةيراج لجر دجو داو * ثيغم اهل نكي ملف تنخرص دق نوكت نا نكميف ءارحتلا
 * هرمع لوط اهقالطا هل زوج الو اهاتا ام لدب ةجوز هل نكتو امهرد نيسمخ اهابا لجرلا كلذ طعيلف د ادجوف
 ظ * هيبأ فنك فشكي الو هيبا ةجوز لجر جوزنتي الو

 نورشعلاو ثلانلا لصفلا

 رشاعلا ليجلا يتح هللا قوج يف مينزلا لخدي الو #* هللا قوج يف ليلحالا عوطقو يصغلا غودفه لخدي الو
 قوج يف مهنم لخدي الرشاعلا ليجلا يتح هللا قوج يف يباومو ينامع لخدي الل # هللا قوج يف لخدي ال هنم
 كيلع رجاتسا املو رصم نم مكجورخ يف قيرطلا يف ءاملاو زبغلاب مكوقلتي مل ام ببسب # دبالا يلا هللا

 . امل ةكرب ةنعللا كل بلق لب ماعلب نم لبقي نا هللا .اشي ملو د كنعليل ميارهان مارا روتف نم روعب نب ماعاب
 كناف يرصملا هركت الو ثلوخا هناف يمودالا هركت الو د ادبا كنامز لوط مهريخو مهمالس سمتلت الف : كبحا

 تجرخ اذاو # هللا قوح يف نولخدي ميل نودلوي نيذلا نينبلا نم ثلاثلا ليجلاو # هدلب يف ابيرغ تنك
 ليللا ضراع نم رهاطب سيل لجر ناك نأو #* هل ميبق رما لك نم الصف سرتحاف كيادعا يلع ركسع يف
 ضحرتي ليللا هاجتا دنع ناك اذاف #* هطسو يلا لخدي ال ثيح نم ركسعملا كلذ نم جراخ يلا جرخيلف

 نكيلو * هنم اجراخ كانه لزني ركسعملا جراخ ناكم كل نكيلو #* هيلا لخدي سمشلا لوخد دنعو .املاب

 نكاس هرون كبر هللا نال * عيجرلا كلذ طغف دعو هب رفحاف هنم اجراخ تزربت !ذاف كحالس عم دتو كل
 اعيدت ارمأ كيف يري الو اسدقم كركسع نوكيف كيدي نيب كءادعا ملسيو كصلخلل كركسع طسو يف كلاس
 مكنيب اميف كدنع سلجتلو هنمت لب * هتيد نم كيلا صلت ادبع هالوم يلا ملست و :* كدع .فرصنيف

 نم الو ةعتمم ليارسأ تائب نم نكي الو » هدهضت 3و هل ملصالا يف كااحم يدحا يف هراتخيا يذلا عضوملا يف



 تريلا را كل نااار لالا نامثاو انزلا لاعجا نم ايش لخدت الو * عتمم ليازسا يب
 الف كاخاو هنياعت بيرغلا لب #* نياعي رمأ لكو ماعط الو مهارد ةنيع كاخا نياعت الو ا

 ارذن ترذن اذاو # هزوعهتل هيلا لخاد تنا يذلا دلبلا يف تدي دمم عيمج ين كهلا هللا كرابي يكل هنياغت

 كب له مل رذنلا نم اللا تيبتنا ولو #2 ةبوقع كلب لحبف هب كبلاطي كبر هللا نال هب افولا رخوت الف كبر هلل
 اذا» * كيفب هتلق ام اعربتم كبر هلل ترذن امك هب لمعاو هظفحاف كيتفش نم يرخ ام :نالا #+ ةبوقع

 اذاو * كتينا يف ايش هنم لعج الو كعبش كتوبهش بسح يلع بنعلا نم لكف تابحاص مرك يف ترجوتسا

 + كسفنل كببحاص لبنس يلع لجنملا كرعت الو كديب هكرغت ام فطقاف كبحاص لبنس يف ترجوتسا

 3 نورشعلاو عبارلا لصفلا

 ةعطق باتك اهل بتكيلف اعيبق ارما اهيلع دجو هنال هدنع اظح دم مل مث ابكلمو ةءارما لجر جوزت اذأو
 ريخآلا لجرلا اهينشف *رخآ لجرل تراصو تضمو هلزنم نم تجرخ ناف #» هنم اهقلطيو اهيلا هعفديو

 اهلعبل لح الف » ةحوز هل اهذحنلا يذلا ريخالا لجرلا تام وا هنم اهقلطيف اهيلا هعفدف ةعطق باتك ال بتك

 عقوت الف هللا يدي نيب ةهيرك اهناف هريغ اهكلم ام دعب ةجوز هل نوكت وا اهب جورتلا دواعي نا اهقلط يذلا ليالا
 رمي الو شيجلا يف جرخ الف ةديدج ةءارما لجر جوزت اذاو #* ةلمن هكيطعم كبر هللا يذلا كدلب ىلع .اطخ

 يلفسلا يحرلا دحا نهرتسي الل #* اهذختا ينلا هتجوز حرفي ةدحاو ةنس هتيبل اغراف نكي لب هروما نم يش. هب
 اهعاب وأ اهقرتساف ليارسأ ينب نم هتوخأ نم اسفن قرس دق ناسنأ دجو ناو »* سفئلا توق نهرتسي هناق ايلعلاو

 اهيف لمعاو ادج همسر ظفحاو صربلا يولب نم سرهخاو د ليارسأ لآ نم رشلا لها فناو قراسلا كللذ لتقاف
 يف قيرطلا يف هلثم ميرعب كبر هللا عنص مالع ركذاو # هب مهترما ام بسح نويناويللاو ةميالا كيتفي امك
 لجرلاو اجراخ فق لب # اهضوع ذخاتل هعيب ىلا لخدت الف ةيسن تلبحاص تاسناالذأاو *رصم ىم مكجورخ

 هيلا هدر لب *٠ كلدنع هضوع تبت الف افيعض الجر ناك ناو #* جراخ يلا ضوعلا كيلا جرخي وه هتاسنا يذلا
 أريجا مشغت الو * كبر هللا يدي نيب ةئسح كل نوكتو كل اوعديو هيف ماني ناك دنا سمشلا بيغم دذع ادر

 هموي يف هترجا هيلا عفدأ لب * كلاحت يف ثكدلب يف يذلا كفيض نموا كتوخا نم نيكسم وا فيعض اميسالو

 * ةبوقع كلب لمتف هللا يلا كيلع اوعدي ال هسفنب رطاخ دق اهيلعو فيعض وه نا سمشلا بيغت نا لبق نم
 الو ميت اللا بيرغ مكح لمت الل # هتيطخب .يرما لك لقي لب ءابالا نع نونبلا الو نينبلا نع ءابالا لتقت الو
 هذه عنصت ناب كرما انا كلذلو كبر هللا كتلكفو رصمب ادبع تنك كلنا ركداو »* ةلمرا بوث سهرتست

 نوكت نأ بجي لب اهذخاتل عجرت الف ءارعصلا يف ةفك تيسنف كتعيض يف كداصح تدصح اذاو #رومللا
 صقتست الف كذوتيز تلطرخ اداو * كدي لمع عيمج يف كبر هللا كلل كرابي يك ةلمرألاو ميتيلأو بيرغلل

 نكيل لب كلذ دعب سمت الف كلمرك تمفطق اذاو ” ةلمرالاو ميتيلاو بيرغلل هصقتست مل ام نكيل لب كلد دعب

 عنصت ناب كرما انا كلذلو مث نم مهرس او يصر اللا * ةلمرالاو ميتيلا» بيرغلل
 : رومألا هذه

 ا سمانغلا لصفلا
 ناف ملاظلا اوملظيو يملا اوكزيلو مهنيب ١ اومكعسل مكهلا يود يلا اوسدقتيلف سانا نيب ةموصخ تمعتو اذاو

 0 دزي ال نيعبرا هدلجا ا * هتيطخ رادقمك هترضح :هبرضيو مكاعلا ءىطبيلف ابرض ملاظلا قعتسا
 ماقا اذناو ه»* هسايد يفروثلا مطخت الو * كترضحعب كاخا كللذ نهيلو ةميظع ةدلج تراص كلد يلع 5

 اهفلس لب ةوخالا نع جراخ بيرغ لجرل 'تيملا ةجوز نكت الف ادلو هل سيلو امهدحا تام مث اعيمج ناوخا



 مسا يلع موقي يذلا وه هن هدلي نا يجري يذلا ركبلا نكيلو # اهلصاويو ةحوز هل اهذحتل ناب اهيلا لخدي
 مكاعلا بإب يلا دعصجلف هتفلس جوزتي نا لجرلا ءاشي مل ناف * ليارسا لا نم همسا سردني اليل تيملا هيخا
 هب أوعدين * ينلصاوي نا ءايشي ملو ليارسا ينب نيب اميف امسا هيخال ميقي نأ يلبس يبأ دق لقتو جويبشلا يلاو

 جويشلا ةريهت# هيلا تيموقت # اهب. .ييورتلا ديرا ال ينا لوقلا يلع ففقو اذاف كلذ يف هوملكيو هتيرق خويش
 هما مسيلو . * هيخا تسيب ينيي الل لجرب عنصي اذِك تلاقو هتباجاو هترضبعبي يمقصبو هلجر نم هلعن تعلخو *
 هصاخغتل .تجوز تمميقتف ماخا 396 يعن ا رجاشت ناو #2 لهنلا عولخخفلا تيب ليارسا لا يف
 * ةريغصو ةريبك ناتجتع يلسيك يف كل نكي الو ده اهيلع قفشت الو اهفك جطقاف * هجرف يتركسماف اهدي تدمن

 ةلداع ةرفاو لايكاو كل نوكت تالداع تايفاو تاجنص لب #* ريغصو ريبك نالايكم كتيب ين كل نكيالو

 «روج عناص لك ءالوه لعاف لك هركي. هللا نال * هكيطعم هللا يذلا دلبلا يف كايا لوطت يك كل نوكت
 عيمج كنم فرطتف قيرطلا يف كافاو هنا *«رصم نم كجورج يف قيرطلا يف قيلامع. كب عبص ام ركذاو
 كيادعا عييمح نم كبر هللا كجارا !يناف #* هللا فخ ملو بعت بغال تناو كر.ارو نيفحزملا
 و ءامسلا بسعت نم ةقلامعلا ركذ عماف ةزوهتن ةلج هايا كيطعم كبر هللا يذلا دلبلا يف كيلاوج نيذلا
 * كللذد سنن

 نورشعلا سداسلا لصفلا

 يذلا ٍضرألا رمث لياوا نم نحن * هنن تيوتاو ةزركا دع هكيعم تكايردهللا يذلا دلجلا ىلا ينعي اذاز

 لحل كلير هللا هراتخت يذلا عضوملا يلا هب ضماو ةجحيدن يف هريصو اهكيطعم كبر هللا يتلا كضاير نم هلخوت

 دلبلا ىلا يملخد نا كبر هللا مويلا تربش هل لقو نامزلا هثللذ يف يلي يذلا مامإلا يلا هب رصو *: هيف ةرون

 * كبر هللا سدق يدي نيب اهعضيف ثدي نم هيجيبنلا كلت مامالا ذخايو * هانيطعي .نا انيابال هللا مستا يذلا
 راصف ليلق طهرب ثانه نكسو ارهم لزنف ينا ديبي داك يدرلا نآبال نا كبر هللا ميدي نيب لوقت نأب يدحبأ مث

 انيابا هلا هللا يلا انخرصف * بعص ةمديخ انيلع اولعجو انوبذعو نويرصملا انب اساف #* ةميظع ةريبك ةما مث
 تاياو ميظع بفيوغتو ةدودمم عاردو ةديدش دوب رصم نم انجرخاف #* انطغضو انتاقثو انفعض رظنو انتوص عمسب

 تيج دق اذوه نالو * لسعلاو نيللا ضيفي يذلا دليلا اذه اناطعاو عيضوملا اذه يلا انب اجر * نيهاربو
 جرفاو ' * كبر هللا يدي نيب دمحساو كبر هللا سدق يدي نيب هعض مث بر اي اهينتقزر ينلا ضرالا رامث لياواب
 عيمج ريشعت نم تغرف اذإو * كلاح؟ يف يذلا بيرغلاو يويللاو ثمنا كلاو كبر هللا تقزر ري لكب
 اولكاو ةلمرالاو ميتيلا» بيرغلاو يويللا يلا ٍكلِلِذ تمعفدو راشعالا لامك نس ةثلاثلا ةنسلا يف كلذو ِكتلغ راشعا

 يريللا يلا اهتعفد دقو يتيب نم سادقالا تميفن دقف كبر هللا يدي نيب لقف #* اوعبشو تلاحم ين هنم
 رشعلاو * هاسنا ملو اهنم ايش زواجتا مل اهب ينتيصوا يتلا كاياصو عيمج بسح ةلمرالاو ميتيلاو بيرغلاو
 هيف يبر هللا رما تلبق لب تيم .مياوح يف ال سمي يلا ايش هنم فرصا ملو نزح يف هنم لكا مل يل يلا

 يتلا ضرالا ينو ليارسا لا كبعش يف كرابو ءامسلا نع كسدق نطوم نم علطاف # ينترما ا
 هذهب مويلا اذه يف كرماي كبر هللا نأ ملعا» # السعو انبل ضيفت اضرا نوكت نا انيابال تمستا امك اهانتيطعا
 اهلا كل نوكي نأ كبر هللا ترما املك كناو ه# كتسفن لكو كبلق لكب اهب لمعاو ايظفحاف ماكحالاو موسرلا

 امك ةصاخ هما هل نوكت نال هللا كلها تلاذكف د هرمأ لبقتو هماكحاو هاياصوو هموسر ظفجحتو هقيرط يف ريست ناو

 ناو ارخشو امساو احيدم مهقلخ نيذلا افلا د يلع ايلاع كلعج ناو # هاياصو عيمج ظفحت ناو كدعو

 . * كلدعو امك كبر هلل اسدقم ايعش نوكت



 نورشعلاو .عباسلا لصفلا

 موي يف نوكيف * مويلا اهب مكرما يتلا ةيصولا عيمج اوظفحا نيلياق ,موقلا نييليارسالا خريشو يسوم رما مث
 بمتكاو جاديفساب اهدضنتو ةميظع ةراهح كلل ب بصيت نا كيطعم كبر هللا يذلا دلبلا يلا ندرالا مكروهع

 امك السعر انبل ضيفي ادلب هكيطعم كبر هللا يذلا دلبلا متفت يكل كروبع دعب ةيروتلا هذه نرويع عيمج ابييلع

 لابيع لبج يف مريلا اهب مكرما يتلا ةراجلا هذه اوبصنتلف ندرالا.نوربعت ام لوا نمف #* كيابا هلا هلئا كدعو
 ةراجح كلذ عم نكتلو #* اديدح اهبلع كرمت ال ةراهح .مبذنم كلبر هلل اهبذم مث نباو * جاديفساب اهرضيبتو

 + ادج هللا يدي نيب حرفاو كانه اهلكو ةمالس ميابذ مبذاو *«.كبر هلل كدياعص اهيلع برقو ةصيمت
 ليارسا لسن نويناويللاو ةميالاو يسوم ملك مث * ةديج ةنيبم ةيروتلا هذه بوطخ لك ةراجتلا يلع بستكاو
 عيمح لمعأو هلوق لبقئاف « كبر هلل ابعش ترص دق اذه كموي كناف ليارسا لسن اي عمساو نكرا نيلياق

 لبج يلع ةمالا اوكربيل نوموقي ه ءالواه * ًالياق مويلا كلذ يف. هموق يسوم رمأ مث * مويلا اهب كرما يلا هاياصو

 ةنعلل نوموقي ءالواهو * نيمايدبو فسويو راخاسيو !دوبهيو يويل لاو نوعمش لا ندرالا مكروبع .دعب ميزيرج
 ليارسا لا عيمج اولوقيو نويناويللا يدتبيلف #* يلاتفنو نادو نولوبزو رهشاو ذاجو نهبوار لا لابيع لبج
 يف هل هريصيف عناص ةعنص نم هذخغتل وأ مللا ههركي امل اكوبسم وأ السفن عنصي يذلا لجرلا نوعلم »* لاع توصب

 نوعلمو * نيما موقلا عيمج لوقيو هماو هيباب فهتسملا نوعلمو + نيما لوقيو موقلا عيمج مهبيجتف رس
 »* نيمأ موقلا عيمج لوقيو قيرطلا يف لهاج لضم نوعلسو * نيما موقلا عيمج لوقيو هبحاص مم زوج نم
 امل هيبا ةحوز عجاضي نم نوعلمو ه* نيما موقلا عيمج لوقيو ةلمراو ميتيو بييرغ مكح ليمي نم نوعلمو
 نوعلمو * نيمأ مهعيمج لوقيو مياهبلا نم'ابش عجاضي نم نوعلمو * نيمأ موقلا عيمج لوقيو هفنك بشك

 مبعيمج لوقيو هتامح عجاضي نم نوعلمو #* نيما مهعيمج لوقيو هما ةنبا وا هيبا ةنبأ هتخأ عجاصي نم
 ةيرب اسفف لتقيل ةوشر ذخألا نوعلمم د* نيما مهعيمج لوقيو ارش هبحاص يلع يعسي نم نوعلمو * نيمأ
 انوفا نيشان د ا يو ل * نيمأ مهعيمج لوقيو

 هللا كلعح ظل تدفألاو تردقدس نأ كنا ملعاو
 ترصف #2 كبر هللا رما تسعمس اذا كتتكرداو تاكربلا هذه كلتلان» »* ضرالا مما عيمج ىلع ايلاع كبر

 مياهبو كارقب جاتن كميابهب رمثو كضاير رمثو كمسج رمث اكرابمو #*ودبلا يف اكرابمو رضحلا يف اكرابم
 »* كجورخ يف اكرابسو .كلوخد يف اكرابم ترسو * كدجلعمو كجلابن يف ام اكرام #* ثكمنغ

 كيدي نيب نم نوبرهيف دحاو قيرط يف كيلا نوجرفح' كيدي نيب نيمودصم كل نيمواقملا تيلادعا هللا لعمحتو
 هللا يذلا دلبلا يف شلل كرابيو ثلدي دمم عيمج يو كيارها يل هتكربب كل هللا رمايو * قرط عبس يف

 مالا عبامج رظنيف 0 ري ل يا كبصنيو + هكيلعم اكبر

 ' عتقو يف كدلب رطم لرنيف ءامسلا نم ةريخ نيازخ كل هللا متفيو + هكيطعي نأ كيابا مسقا يذلا دليلا
 نوكتو ابن امند 3 اسار هللا كلعمجلو * ضرتقت الف تمناو ةريثك اممأ ضرقت يتح ثلدي لمع عيمج يف كرابيو

 رومالا عيمج يف .لزت ا د اهب لمعتو اهظفعتل اهب كرسا انا يتلا هاياصو لبقت نا الفتسم نوكت الو انس ايلاع

 د ُ لمعتو ظفصتل كبر هللا لوق لبقت مل ناو # اهدبعتف رخا تادوبعم عبتتن ةرسي الو ةنمي مويلا اهب ثلرما يتلا



 * ودبلا يف انوعلمو رصدلا يف انوعلم تنكو * كتكرداف تانعللا هذه كب تلح مويلا اهب كرما يتلا هاياصو
 * كمدغ مياهبو كرقب جاتنو كضرا رمث رياسو كنطب رمث انوعلم راصو * كنجاعمو كتجيبن يف انوعلمو .

 دهم عيمج ف ةرجزلاو ةشهدملاو ىتحفلا كيلع هللا ثعبيو #* كجورخ يف انوعلمو كلوخد يف انوعلم ترصو
 ءابولا هللا كمزليو * ينثكرت نا كليامش ةءادر لبق نم اعيرس كديبيو كدفني نا يلا ةعنضت يذلا ثدي
 يملافلاو عبرلاو ةداحلاو لسلا يمحبب هللا كبرضيو # اهزوعتل ابيلا لخاد تننا يتلا ضرالا نم كينفي نا يلا

 كتعت يتلا ضرالاو ساعتلا“ كسار قوف يتلا واهس نكتو ٠ * كتدابا يلا كبلكيف ناقريلاو قدلاو فافجلاو
 كلعجيو »* دفنت نأ يلا كيلع بر ءامسلا نم ابارتو ارابغ كضرا يلع هرطمي ام عيمج هللا لعجو #* ديدحلاك

 | ريصتف قرط عبس يف مييديا نيب نم بربتو دحاو قيرط يف ميلا جرخت يتح كيادعا يدي نيب امودصم هللا
 كبرضيو #* متزم اهل سيلو ضرالا مياهبلو ءامسلا ريطل الكام كتئج ريصتو »* ضرالا كلامم عيمجل ةربع
 * بللقلا ةتببو يمعلاو نونججلاب هللا كليرضيو #* هتاوادم عيطتست ال ام ةكحلاو برجلاو ريسوبلاو رصم حرقب هللا
 . لوط ابوصغم اموشغم نكتو كقرط يف ,مجنت الو ةملظ يف ةصاخو يمعالا سسجي امك ةريهظلا يف اسسجم ريصت يتح
 الو انعرسك سرغتو هيف سلجن الو اًنيب ينبتو رخا لجر اهيتايف ةءارما جوزتف * ثيغم كل سيلو كنامز
 كيلا عجري الف كيدي نيب نم ابوصخم كرامحو هنم لكءات الف كينيع اذح احوبذم تاروث نوكيف د هلذتبت

 مهنايرت كلانيعو نيرخآ موق يلا نيعوفدم كتانبو كونبو *.ثيغم كل سيلو كيادعا يلا ةملنسم كمئغو

 كاذك ريصتو مهفرعت ال موق هلكءاي كبسك رياسو كلضرارمثو #»* ثلدي يف ةقاط الو نامزلا :لوط مهيلا ناتضخاش
 يدر حرقب هللا كبرصيو #* هارت يذلا كينيع رظنم نم اهوتعم ريصت يتح د# نامزلا لوط افوسعم اموشغم

 كعلمو هللا كيلج * كتماه يلا كمدق نم كملوي امكو هتاوادم عيطتست ال ام قوشلا يلنيو بكرلا يلع

 ام ليلقف اريثك اعرز ءارحصلا جرحت اذا»و # اهيلا هللا كتقوسي يتلا ممالا عيمج يف ةياكحو ةلثمو ةشحو
 * دودلا اهلكءاي لب اهيعوت الو ارم اهنض برشت امف اهعلفتو ابورك سرغت اذاف #* دارجلا همضقي نا هنم عمجت

 امف تائبو نينب دلوت اذاو »* ارثن رثنت لب نهدب اهنم نهدت امف كمت عيمج يف نيتايز كل نوكت اذاو
 مكنيب اميف يذلا بيرغلاو » سرفلا هضرقي كضرا رمثو ترجم عيمجو * يبسلا يف نولج# لب كل نوقبي.
 تنناو ' اسأر كلل ريصي وهو هضرقت ال تنناو كضرقي هنا يتح # ايوه الفس طحت تنناو اريبك اولع كيلع عفتري.
 ظفمتف كبر هللا رما لبقت مل نا كنافنا يلا ككردتف كبلكتو تانعللا هذه عيمج كب لحتو # ابنذ ريصت
 ممل ام لدبو * رهدلا يلا كل هباشملا كلسن يفو اناهربو هيأ كيف ريصتف #* اهب كرما ينلا هموسرو هاياصو

 نم ديعب نم اليبق هللا كلب رغيو :* كينفي نا يلا كقنع يلع ديدح نم ارصاأ عضيو يش لك زوعو يرعو

 كزقب جاتن الو انهد الو اريصع الو ارب كل. يقبي الل كدافنا يلا كضرا رمد كميابب رمث لكءايف : + ىبص
 . يتلا ةنيصحلا ةخماشلا :كراوسا دبي نا يلا كلاحت عيمج يف كرصاخو : كديبي نا يلا :كمنغ لاغسو

 يتح ٠ * كبر هللا هكاطعا يذلا كدلب ين كلاحت عيمج يف كرساعبف كدلب عيمج- يف اهب ىقثاو تنا
 * كودع . كرصاحت امم ىيضو راصحب كبر هللا . مكقزري نيذلا كنانبو كيني محل نم كنطب 'رمث نم لكءات
 ناب * مهيقبي نيذلا هينب- يتابو هتمرح يلعو هيخا يلع مشي ادج :للدملاو مكنم صخرلا 'لجرلا نأ يتح

 يف كودع كيلع قيضي امم قيضو راص يشن هل قبي مل امم :مهلكءاي  نيذلا هينب محل نم مهنم دخاول يطعب
 ةملالدلا نم ضرآلا يلع اهعضو انبمذق دوعت مل يتلا ةللدملاو مكنم ةصخرلا ةءارملا نا يتحو * تلاحت عيمج

 ل

 رص نع



 يه مهب درفنتف اهب يمرت يتلا اهتنجاو اهنم ةطقاسلا اهتيشمب # اهتنباو اهنباو اهجوز يلع .مشت ةصوخرلاو

 عيمج لمعتو ظفح مل ناو + كلاحت يف كردع كيلع قيضي امم قيضر راصحب رتس يف لكلا زوع نم مهلكءاتف
 كتايرض هللا لعجيف * كبر هللا وه بيهملا ريبكلا مسالا اذه فغتو رفسلا اذه يف بوتكملا ةاروتلا هذه مالك
 رصم ءاودا عيمج كيلع دريو #* ةراد ةيدر اضارماو ةراد .ارابك تابرض نيروكذملا كلسن تابرضو ةبيهع

 كيلع هللا هطلسي ةيروتلا هذه رغس يف ابوتكم سيل امم ةبرض لكو ةضرم لك اضيأو لا

 نوكيف * كبر هللا رما لبقت مل لا ةرثك 7 ءاصحا اذ اطهر نوقبتف د كدافنا يلا

 دلبلا نع نوسردنتف مكدفني ناو مكديبي نأ مكب دصقي كاذك مكرمثي ناو مكيلا نسح نا مكب هللا دصق امك
 مث دبعتف اهفرط يلا ضرالا 0 كددبيو ه# هزوهتل هيلا لخاد تنا .يذلا

 كمدقل رارق نوكي ال نيمطت ال ممالا كلت يفر  ةراجحو ابشخ كواباو تنا اهنرعت مل ام رخا تادوبعم '
 عزفتت يتح كاذح ةقلعم كتايح نوكتو *« سفنلا لوبذو:نويعلا صوختشو اقفاخ ابلق مث كل هللا لعجي لب
 عزف نم تصبسأ ينقيل اي يشعلاب لوقتو تيسما ينديل اي ةادغلا يف لوقت * كشيعب قدصت الو ارابنو اليل

 هلا هبل يلا لالا يلعررام نا رس لالا كادرنو ٠ * هارت يذلا كينيع رظنم نمو هعرفت يذلا كبلت

 رتشم مكل سيلو ءاماو اديبع مكيادعا يلع عيبلل تلانه نوضرعتو ادبا اهيلا دعت ال

 نورشعلاو عساتلا لصفلا
 - ةقب مديت يذلا دما يوس باوم دلب يف ليارسا ينب عم هدبعي ناب يسوم هللا رما يذلا دهعلا مالك اذه

 دلب يف مكترضم هللا عنص ام عيمج متيار متنا مهل لاقف ليارسا ينب خويشبيسوم اعد مث * بيروح
 نيهاربلاو .تايالا كلتو «تاانيع ترظن يتلا ةميظعلا مالعالا * :دلب لهأ رياسبو هموق عيمجاو نوعرفب رصم

 1 » اذه مكموي يلا مكناذاب هوعمست ملو يا ملو اهلثم  ملعل ابلق هللا مكطعي ملو * ةميظعلا

 دولكءات مل هومتدتعا :يذلأ مكماعطو * مكلجرا ي لع مكلاعن الو مكيلع مكبايث لبت مل هةنس نيعبرا :ةيربلا يف مكتريس

 نوبشح كلم نوحبس جرخف عضوملا اذهب تلو * مكبر هللا يلا اوفرعت يكل اوبرشت مل اركسمو ارمخو
 ذاج لاو نيبوار لال ةلهن امهانعتدو امهيدلب انذخاف .# امهانلتقف برحلا يلا انياقلل ةينشبلا كلم جوعو
 فوقو متنأ + وعنا اسم: يقع قا رمل ىل ديفا ارامعار .ديفلا اذه ملك ١في اف »* اًسشنم طبس فصنو

 مكلافطاو »* ليارسا لآ لاجر عيمجو مكوافرعو مكخويشو مكطابساو مكواسورو مكبر هللا يدي نيب نوعمجا مويلا
 دهع يف كلاخدال * كءام يقتسم ىلا ترعب بط نم كراس طق ا يذلا بيرغلاو مكواسنو
 كابو امك اهلا وه تل نيكو نأ لم مويلا كتبي يكل . د * مويلا كعم هدهعي يذلا هحرح ينو كبر هللا

 * رجلا اذهر دهعلا اذه دهاع انأ مكدحز ها عل * بوقعيو قحاو ميهربا كيابال مسقا امكو

 نا متنا # هيلا لقن اذا مويلا انعم ارضاح وه سيل نم عمو انبر هللا يدي نيب رضاح دوجوم وه نم عم

 هبشخ نم مهتيغاوطو مهساجرا متيأر دقو * مهنيب متزج نيذلا ممألا نيب اميف انرس امو رصم دلب يف انمقأ ام
 . لوتم هبلق نمم طبس وا ةريشع وأ ةءارما وأ لجر مكيف دجوي اليك » مهعم وه امم بمهذو ةضف نمو ةراجحو

 ايرلاب دما يكل يبلق اوه عم ريسا امنا نا مالس الإ يل نوكي ال اليا هسفن يف.ردق جرا اذه مالك عمس
 عيمج هب قصليف هيلع هتيمحو هللا بصغ دتشي ذيديح ٍدنِب لإ تلد 0 عنصر نأ كاد 8 * يثطعلا

 عييمج نم رش يلع هللا هزرفيو * ءامسلا تمحت نم همسا هللا اوحني يتح باتكلا اذه ين روكذملا جرحا
 نوموقي نيذلا مكينب نم رخالا ليجلا لوقيف # َه ايروتلا هذه رفس يف ةبوتكملا دبعلا 9ابلا ليارسا الا طابسأ



 دل

 + هللا اهمرما يتلا اهضارماو ضراألا كلت تابرض نورظنيف ديعب دلب نم يتءاي يذلا بيرغلاو مكدعب نم
 بلقمك بشعلا نسم يش اهيف عملطي ال تبنت الو عرزت ال يهف تيربكو رانب ةقرح“ اهضرا عييمج ناك يتح
  هذهب 1ذك هللا عنص اذام يلع مسالا عيمج لوقتف #* هتيمحو هبضغب اهبلق يتلا ميوبصو امذاو ارومعو مودس
 يذلا مهيابا هلا هللا ىيع اوكرت نا يلع كللذ ناب نوبيجيف 3 ميظعلا بصضخغلا اذه ةدش ببس امو ضرك

 اهوفرعي مل تادوبعم اب اودهسو رخا تادوبعم اودبعو اوضمف *رصم دلب نم مهايأ هجارخاب مهعم ةدببع

 * مويلا مهنورت امك رخآ دلب يلا مهحرطو ميظع طغسو ةدجومو بضغب. مهدلب نع اهلها بذشف # رفسلا
 مالك عيمج# لمعن نأ ين رهدلا يلا انينبلو انل يه يتلا اعيمج تافوشكملاو انبر هلل تاروتسملا نولوقيو نوربتعيف
 »+ ةيروتلا هذه

 ش نوثلثلا لصفلا ْ

 لثم هرما لبقاو كبر هللا يلا بتو #* كانه كبر هللا كاحد نيذلا ممالا عيمج نيب اميف كنا
 .كمحريو كيلع بوتي كبر هللا ناف * كسفن لكو كبلق لكب توئبو تسنا مويلا هب تلرما ام عيمج

 كابا هزاح يذلا دلبلا يلا تبر هللا كلخديو كسمدقلو مث نم كبر هللا كلمش عمجل # ءامسلا ئصقا

 كبر هللا بعتل كلسن ردصو كردص كبر هللا حرشيو * كيابا نم كرثكيو كيلا نسحو هزوعتف
 تنناو #* كبلك نيذلا كيناشثو كيادعاب جرحا اذه هللا لحو # اويهت يكل كسفن .لكد كبلق لكب

 عيمج يف كبر هللا كديزيو * مويلا اهب تلرسا يتلا هاياصوص عيمج عنصتو هللا رمأ لبقتو بوتت
 امك اريخ كلب دصقي نا هللا عجري ذا اريخ كلضرا رمثو كمياهب رمثو كنطب رمث نم كيدي ةعنص

 ةاروتلا رفس اذه يف ةبوتكملا هموسرو هاياصم عيمج لمعتو ظفعتف كبر هللا رما لبقت نأ #* «كياباب دصق
 مويلا اهب كرما يتلا ةيصولا هذه نا ملعاو * كفن لكبو كبلق لكب كبر هللا يلا بوتت ذا
 اهلزنيف ءاملا يلا انل دعصي اذ نم لياق لوقيف ءامسلا يف تمسيلو * ةديعب هو كتلدع ةيفخ تسيل

 رحبلا كاذ بناج انل زوجي نم لوقتف رجلا بناج ثلاذ نم تسيلو #* اهب لمعتف اهانعمسيو انل
 رظناو #* هلعف كبلقبو كيفب كدكمي اذدج كيلا بيرق رمألا لب ج#+ اهب لمعنف اهاتعمسيو اهذخايف

 هللا بحت نا نم هب كرما ام يلع * رشلاو توملاو ريغلاو ةايحلا كيدي نيب مويلا تلعج دق ينا'
 يذلا دلبلا يف كبر هللآ كيف كرابيو رثكتو ايمتف هماكحاو. هموسرو هاياصو ظفحتو هقيزط يف ريستو كبر
 * اهتدبع وأ رخآ تادوبعمل تدهس تملمو كلد .لبقت ملو كبلق يلوت ناو * هزوهتل هيف لخاد تنا

 دقو # هيلا ريصتل ندرآلا ربعت يذلا دلبلا يف مكتدم لوطت .الو نوديبت مكنا مويلا نع مكتربخأ دقف

 تانعللاو تاكربلا» توملاو ةايعلا مويلا مكيديا نيب تلعج دق ٍناب ضرالاو تاومسلا مويلا مكيلع تدهشا
 .  رمزلتو هرما لبقتو كبر هللا بعت ناب كلذو »* كلسنو تنا ايت يك ةايحلا راتخت نأ تكلل يرأو
 بوقعيو قمماو ميهربا كيابل هللا مسقا يذلا دلبلا يف ميقت نا كتدم لوطو كتايح :كلذ يف ناف هتعاط
 ش 2 مهيطعيأ



 0 ”نوثلثلاو يداحلا لصفلا ْ
 ,قيطا ال ةدحس نيرشعو هيام نبا مويلا انا مهل لاقو * مالكلا اذه عيمج ليارسا ينب ملكو يسوم يضم مث

 كيدي نيب ريسي هرون يذلا كبر هللا * ندرالا اذه ربعت نإ كنا يل لاق دقف هللاو لوخدلاو جورخلا يلع ةدايز
 عنص امك مهب هللا عنصيف * هللا لاق امك كيدي نيب ربعي وه عشويو مهثرتو كيدي نيب نم ممالا .اواه دفني وه
 عيمجم مهب نوعئصتو مكيديا نيب هللا مهملسيف + مهدفنا نيذلا امهدلب لهابو يرومالا يكلم جوعو نوحبسب
 3و كلعدي ال كععم رياسلا هرون كبر هللا ناف مهوبهرت الو مهوفاخت ال اودي.اتو اوددشت د مكتيصوا ينلا ةيصولا

 نوكي وه كيدي نيب رياس هرون يذلا هللاو د هانا مهلحتت تنناو هايا مهيطعي نأ مهيابال هللا مسقا يذلا دلبلا يلا
 يويل ينب ةميالا يلا اهعفدو ةيروتلا هذه يسوم بسمتك مث *رعذت الل فخت الف ككرتي ال كعدي ال كعم
 هنس كيع يف نيئس عبس ةدم لك يف مهل لاقو مهرسماو + ةيليارسألا ويش ريياسو هللا دهع قودنص يلماتح

 ةراتخ يذلا عضوملا يف مكبر هللا يدي نيب روضعلا ليارسا لا عيمج يمس يف #* لاظملا مح يف بييسملا
 بيرغلاو لافطالاو ءاسنلاو لاجرلا موقلا قومح ناب تلاذ» # اهنوعمسي ثيح مدياذح ةيروتملا هذه مهيلع ءارقت
 مهونبو * ةعيرشلا هذه بوطخ لك اولعفتو اوظفحتو مكبر هللا اوفاختو اوملعتتو اوعمست يكل كلاحم يف يذلا

 نوزياج متنا يذلا دلبلا يف هيف ءايحا مه يذلا مهنامز لوط مكبر هللا ةفاخ“ نوملعتيو نوعمسي اوملعي مل نيذلا
 رضعملا ءابخ يف افقو عشويب عدا توملل كمايا تمبرق دق يسومل هللا لاق مث # هوزوستف هيلا اولخدتل ندرالا
 يلع فقوو مامغ دومع نم ءابخلا يف هللا يلجتف + رضحملا ءابخ يف افقوف عشويو يسوم يضمف هفلختسا يتح
 دلبلا لها تادوبعم عبتيف يغطيو بسعشلا اذه موقيسو كيابا عم عهضنم كنا يسومل الا هللا لاقف # هباب
 كلذ يو مهيلع يبصغ دتشيف * هعم هتدهع يذلا يدهع يسب و ينكوشيو مهنيب اميف هيلأ رياص وه يذلا

 نا الا نامزلا كلذ يف نولوقيف ديادشو ةريثك رورش مهبيصتو الكام نوريصيف مهنع يتهحر بهحاو مهكرتاف تمقولا
 مبنع نامزلا كلذ يف ينتمحر بم ىلع ميقم انا كلذ عمو + ايالبلا هذه ينثباصا يعم يبر رون سيل نأ نم
 يتح ليارسا ينب اهنقلو ةحجستلا هذه مهل اوبتكاف نالف *رخا تادوبعم يلا يلو نا هعنص يذلا رشلا ببسب
 ضيفني وهو هيلع مهيابل تممسقا يذلا دلبلا يلا مهلخدا نأ + مهيلع ةداهش يل نوكت يكل مههاوفا نم اهلمتست

 اذاف + يدهع مسفيو ينضفريو اهدبعيف رخا تادوبعم يلا يلوي مث نمسيو عبشيو مههعش لكءايف المعو ائبل
 ملاع نال هلسن هاوفآ نسم يسنت ال نا بج نا هيلع دهاشك ةحبستلا هذه ترصح ديادعو ةريثك ايالب مهتباسا
 كلذ يف ةبستلا هذه يسوم بتكف # هل هيلع تمسقا يذلا دلبلا يلا هلخدا نا لبق نم مويلا نم هرطاخب
 . ىلا ليارسا ينب لخدت تمنا ثاناك دياتو ددشت هل لاقو نون نب عشوي يصوأو » ليارسا ينب اهملعو مويلا
 نأ يلا رفس يف ةيروتلا هذه مالك عيمج بمتك نم يسوم غرف امل مث * كعم نوكا اناو مهل تسمسقا يتلا ضرالا
 بناج ىيبلا هوريصو ةيروتلا رفسلا اذه اوذخل + مهل لاقو برلا دهع قودنص يلماح نييناويللا رمآ * تلمك
 اولازت مل مكعم ةايعلا يف اناو !ذو» كدبقر ةبوعصو كفالخ ملعا ينل * ادهاش كيلغ مث نكي مكبر دهع ىودنص
 مكيلع دهشاو مالعلا اذهب مكملكا يتح مك ءافرعو مكطاينسأ جحويش يلا أوقوج * يتوم دعب هفيكف هلل نيفلاخم

 ءالبلا مكيفاويف هكرلسب مكترشأ يذلا قيرطلا نع نولوزتو نودسفتس يتوم دعب مكنا ملعا يناف * ضرالاو تارمسلا
 هذه مالك عيمج# يصوم مهملك مث * مكيديأ لاهعاب .هوبضغتل هللا يدي نيب رشلا نوعنصت ا!دأ مايألأ هديه رخآ

 ظ * تللمك نا يلإ ةحبستلا



 نودلثلاو يناثلا لصفلا !ء
 يتلاقم لطلاك لطهتو يثب رطملاك رديو ' * يف لاوقا ضرالا لها عمسيو ملكتا يتح تاومسلا لها تصني

 هلعف ميحصلا + قلامغلا انبرل ءايربكلا اوطعاف هللا مساب مكوعدا ينل د بشعلا يلع فاذرلاكو ءالكلا يلع شطلاف
 ليجلا نكل هيايلواب ال هل دسفا * لعفلا ميقتسملا لدعلا وه هدنع روج ال ةنامألا وذ رداقلا مكحلاب هريس لك يذلا .

 كعنص وه كيناق كيشنم وه سيلا ميلح ريغ الهاج ابعش اي لاعفالا هذهب نويفاكت هللا * بلقتملا رسعلا

 نم يلاعلا نا * كلل اولوقي كخايشاو كربخ# كابا :لس ليج ليج يسس-مهفتو رهدلا مايا ركذا * كنقتاف

 لاو هبعش هللا ةونص نال * ليارسا ينب ءاصحاب وه ام ممالا -موختآ نم فقو مدا ينب قرفو ممالا لحأ نيح
 * هنيع ناسناك هظفحو همبفو هب طاحا ةرامسللا الف هيت ٍيفو ةيربلا ضرا يف هافنك #» هتصاخو هلضفم بوقعي

 ؛ ةريس !درف هللا كاذل + هشير يلع اهلمحيو اهذخايف هيحانج طسبيو بفري هخارف يلعو هركو ريثي اذا رسنلاكو
 . رخصلا نم نبللا هعضرا هناكر ضايرلا ومن نم لكءا يتح ضرالا متامق يلع هبكراو +* رخآ تادوبعم هعم سيلو

 بل عم نادعو ةيذثبلا ينب شابكو فارخلا مح عم منغلا نبلو رقبلا نمسو # دلصلا ناوصلا نسم لسعلاو
 تنيمس دق هل ليق ذا رطب كاذك فوسوملا نمس املف #* ارمخ بنعلا مد برشي ناكو ةطنحلا كمرد
 * هنوبضغي هراكمبو سسيبتحاب هنوديكي اوذخأو »* هثوغ دمتعم .طقساو هعنص يذلا هلالا ثتلرتف تاسجو تلظلغو

 .* مكيابا رايخ اهب .ابعي .ملو بيرق نم تاج تاثدح اهوفرعي مل تادوبعم يهو ةهلاب تسسيلو نيطايشلل نوح ذيو
 نونبلا مهنم هبضغا امم مهضفر هللا كلذ يار املف * كييدتبملا رداقلاو. يسنت كيشنملا قلاغلا هل لوقاف
 امك» * مهيف ةناما ال نونب بلقتم ليج مبنال مهتبقاع ام مهيرا مهنع يتمحر بمجحا لاقف * تانبلاو

 ارورش مهيلع ديزا تلاذك # لابجلا ساسا عطست يتح اهتابنو ضرالا لكءاتو يرثلا لفسا يلا دقوتتف يبضغ نم
 لحاز -ةومح عم .مهيف اهقلطا مياهبلا نانسأو ارم افتحو يهولا يمحو عوجلا راجس ه# مهيف اهقرفا يماهسو

 * هرفاخ ةبيشلا يذ عم عيضرلاو قتاعلاو باشلا يتح رودغلا نم ةبيهو جراخ نم الكثم افيسو د بارتلا
 ركني اليل ودعلا ديك مهيلع رذحا ينا الول * مهركذ مانالا نيب نسم لطعاو قاقعتساب .مهتاهج كلها تلق دقلو
 سيلو ةمكعلا عيضم ليبق مهنال + رومالا هذه لك مهب عمتدص هللا سيلو تملع دق اندي اولوقي اليك مهءادعا كلذ

 نانثاو افلا حاولا بلكي فيك .اولوقي نأ يهو #* مهتبقاع اهب .نومهفي . ةلخ اولقعل اومكحلت ولو + مهف مهيف
 مهنا نوهقفي انوادعا و مهدمتعم.اندمتعم سيل نأ * مهنم نكمأ هللا مهملسا مهدمتعم نا ول ةوبر نابرهي

 + مهل ةرم مهديقانعو مسلا بسنع مهبنع كاذك ارومع يلاود نمو مهنفج مودس نفج نسم ناك * :نوبقاعي
 * ينيازخ يف موتو يدنع زونكم كلذ.  عيمج نا الآ # ةيراصلا اهنم شقرلا مسو مهرمخ نينانتلا ةومحتو
 هللا مكحن ا د مهل تادعملا عرساو مهسعت موي برقا ام هنال مهمادقا هيف لزت تمقو يف ةيفوتلاو ماقتنالا يلو

 لاقو ٠ * مهطخس نم اعيمج تكاورتملاو سيبعملا الخو تبهذ .دق .ةردقملا نا يري اذا مفصي هديبع نعو هبعشل
 نآلا ,نوموقي مهجازم رمخ .نوبرشيو مهتحلابذ موحش نولكءاي اوناك نيذلا #* هيلا اوجل يذلا دمتعملا مهبلا نياودعلا .

 ام لاط امك يبحاو تيما انأ يعم هلا سيلو يدحو وه يننا نآلا اورظنا + ةنج مكيلع نونوكيو مكنونيعيف
 ينيس قيرب نئسال » ميادلا ياقبو لوقاو .ءامسلاب مسقا اناو * صلخم يدي نم سيلو يفشا لزا ملو تننهوا
 ينيسو مهيبامد نم يماهس ركسا يناكف . * ييناش يلع ةفاخملاو يادعا ىلع ماقتنالا دراو. يدي مكحلا كسمتو
 مقني هنال هبعش ممالا اهياي اوحدم١ # ءادعالا تعارف سوور نم يبسلاو عيرصلا مد نم يوريف مهموحل نم لكءاي
 وه ةئبستلا مذهب موقلا ملك امل يسوم ناكو #* هبعشو هدالبل رفغيو هيادعا يلع ةمقنلا كلت دريف هديبع مد



 دعصأ 0 يسوم هللا ذلك مث و وسو سويا مجول م
 ليارسا ينب هيطعم انا يذلا دلبلا رظناو اميرا ةرضح يذلا باوم دلب. يف يذلا وبن لبح اذه نيربعلا لبح يلا

 يلا مضناو روه لبجب تلوخا نوره تام امك كسوق يلا مضناو هيلا دعاص تننا يذلا لبجلا يف تسمو ا
 يلا رظنت كلذل ٠ مج اص يطحص نوبعمر ميقر ةموصخ ءام يف يب ةمالا امتثكن ام يلع *» ةموق

 ظ * ابيلا لضرب ار ملزاعبلا نمتارلا ياححما يتلا ضرالا

 نوئلثلاو ثلاثلا لصفلا

 * مهل هنيمي دمي نم رون ةعيرشب سدقلا هيب ناراف لبج نم هب حولو ريعيس لبج نم هرون قرشاو انيس
 ا .* كتاملك نولقانتيو كراثا نوفقي مهو كتعاط يف مهصاوخ عيمجف ابعش اضيا
 كليسا #2 هطابسا رياسو ةواسور هيلا عمج نيخ فرسوملا يف اكلم ناك» * بوقعي قوجل ةئارو اهلعجن ةيروتلاب
 ددرو اذوهب توص عمسأ هللا اي !ذوبيل لاق ام اذه» د»* ءاصحا اد هطهر ريصي الو تومي الو نيبوار لا ايح نا

 تملعح دا هللا اي يويلل لاقو #* هيادعا يلع انوع ل نكف هلا نيتفصتنم هيدي لعجاو هوزغ نسم هموق يلع

 * ةموصغلا ءام لثم يف هتمصخاو ةنعملا' تاذ يف هتنعتم| دقو كدنع لضاف وه يذلا لجرلا كراوناو كحاح
 نوظفح# مو كتلاقم اوسرح امم هيلبب فرتعي ملو هتوخا تمبثي ملو مهري مل هناك هماو هيبا نع لياقلا 23ةدحوف

 لماكلاو كيدي نيب روخجلا نوريصيو ليارسا لا كتاروت ينو بوقعي لا كماكحا يف نوتفي مهو * كدهع
 نا نع هييناشو هيمواقم .ءاقحا نهواو هادي هعنصت ام ضراو هدنج يف كرابف كاذك مهللا * كحبذم يلع
 » نكاس هينارهظ نيبو نامزلا لوط هب فوطي وهو هب اقثاو نكسيف هللا ديدو وه دا يمال لاقو # هومواقي

 تالغلا ناوم نمو # الفس ةضياغلا رومغلا نمو اهلطو كتاومس داوم يف هدلب يف كرابف مهللا فسويل لاقو

 ضرالا ةمعن نمو + ةيرهدلا عافيلا عورف نمو يلوآلا لابجلا لوصا نمو # ةيرمقلا بوبهلا نالمو ةيسمشلا

 ركبب لئمملل ءاهيلا نكيلو #* هتوخا كلسان ةماهبو فسوي سءارب كلذ عيمج لح انسلا نكاس يضرو اهرساب

 * اشنم فولاو ميارفا تاور اهنا ابحرشو ضرألا راطقا يلا ممألا اهب مطني يتح ندكركلا نورقك هنورق ريصتف هروث
 هيف مبذتو رصحأ امكلبج يلا ةمالا ناف * كلزانم ين راخاسي اي تنناو ترافسا يف نولوبز اي حرفا لاق نولوبزلو
 ا 0 هل عسوملا كرابت ناجل لاقو * اهزونكو لامرلا نيافدو نوعضري راحبلا. قرغ مهف ةلداع ميابد

 ءاسور ين اف زونكم كانه نيمسأرلا قوجح نا هدلب لوا ين يار هنأاو د ةماهلا عم عارذلا قدي يذلا ابنكسي

 !نا ةوق دسالا لبشك ناد اي نك نادل لاقو .* ليارسا لاريام عم هماكحاو هللا لدعب عنصو مهذملتف موقلا

 لاقو # ابونجو ابرغ ضرالا نم زحو هللا تاكرب اولمم نكو ضرالا نم رثكتسا يلاتفنل لاقو # ةينثبلا نم ضرعي
 سامتلاو ديدحلا * نوكي همدق نمدلا يف اسماغو هتوخا يضر نكس يذلا ريشا اي ءايلوألا نم اكرابم نك ريشا
 ءامسلاو قهاوشلا يلع يوتسملا يش هلثمك سيل يذلا ليارسا هلا * كتعاجش هذه كماياك نوكتو كقلاغم
 كل لاقف ودعلا كيدي نيب نم ل امك ملاعلا تلولم هنود نمو يلزالا هلالا لقعلا وهو كنوع ين هتردتب

 ردت هوامس اضياو ريصعو رب يذ دلب ين بوقعي لوق ريظن ادرفنم اقثاو ليارساأ لا ضعب نكس يتح # هدفنا
 عصخ” كرادنقاو كفيسو كنوعو كسرت وهو هللاب ثاغم بسعش كلثم سيل ليارسا لست اي كايولتف د الط

 * مهمقامق يلع ,اطت تمناو كل كوادعا



 نوثادلاو عبارلا لصفلا ظ

 * مورادلاو يبرغلا رحبلا يلا اذرهي دلب عيمجو اشنمو ميارفاو يلاتفن دلب عيمجو * سايناب يلا شرج
 بوقعيو قباو ميهربل تمستا يذلا دلبلا اذه هل لاقو #* رغز يلا لملا ةيرق احيرا عيقب جرملاو

 هبباوم دلي يف هللا لوسر يسوم كانه تدامف #* ربعت 3 مث يلاو كيديعب اهكتيرا اهيطعا مكلبسل الياق
 يلا هرهقب دحا ملعي ملو ةيرقلا روعف تسيب يلي امم باوم دلب يف يداولا يف هنفدو د* هللا رماب
 ونب اكبف #* هتبوطر لزت ملو هنيع سمدت مل تام دا ةنس نيرشعو هيام نب يسوم ناكو * اذه انموي
 حور .يلص نون نب عشويو #* هنزح مايأ يسفقنا نا يلا اموي نيثلث باوم .اديب يف يسوم يلع ليارسا
 كلذ دعب مقي ملو * يبوم هللا رمأ امك اولمعو ليارسا ودب هنم .لبقو هيلع هيدي يسوم دئسأ نأ ةمكحو

 هللا هب ثعب يتلا نيهاربلاو تايآلا رياسلو * ةطساو ريغب هاجان هللا نآل كلذ يبومك ليارسا لآل يبن

 ةميظعلا فواغصلا رياسو بادشلا يديالا عيمجلب + هدلب لها رياسو هداوق عييمجو نوعرفب رصم دلب يف اهعنصف
 * ليارسا لا عيمج. ةرضع يموم اهعنص يتلا

 وهو ةسدقملا ةاروتلا نم سماغلا رفسلا مت *

 * ءاتدتسالا رفس

 * ركشلاو ةنملا هلو هدمح قح هلل دمحلاو

 رح



 نون نب عشوي باتك 0

 لول 0

 ا 0 ريا را يل كنج لج ا + كربلا ف يسومل تلت ام يلا مقل مكمادت
 كتايح 000 لوط كا هع 0 نوكت مثلا باع ةلبج يف يذلا ريبكلا رم يلأو

 ىلا يم عيمجب لمعلا 7 58 كبلق دياتو دتشا صاخ + بل ايناطعاب تراب تر ل
 0 * بهذت ام عيمج يف م0 اهنع لمت الو يدبع يسوم كلاصو

 5 وو دول د ينو نأ لجل اليلو ارابن 0 ا

 نوربعت متنا مايا هقلث يلا يناف اداز مكل أودعتسا 1 بعشلا ارو اعلا طسو 3 اوربعأ »* الياق موقلا انوع

 اشنم طبس فصنو ذاجو نيبوار يطبسلو * ابثرل مكيطعمو مكثروي مكهلا هللا يتلا ضرالا يلا لوخدلل ندرالا اذهل
 م مكراسنو * ضرالا هذه مكاطعاو مكحارا» مكهلا هللا الياق هب يسوم مكرما ام اوركذا  الوق عشوي لاق
 ةربابج ٠ لك مكتوخا مامأ نب دعتدسم نوربعتا متنأو ندرلا 7 يش يدم 0 يأ ضرأآلا يف نوميقي مكيشرمو

 عضوي ابا » سمشلا قرشم ةهج نم 1 يف هللا دبع يسوم كاطع ينلا اهنرثرتو مكضرا يلا

 ا و و ا و و ا بلا لك ا

 : * كيرأتو دتشلأ نفاخ ل

 يناثلا لصفلا ٠

 ةحدو ارهذ احمبراب ضرأآلا ارظنا ايضمأ امهل الياق ايفخ نيسوسأج نيرفاكاأ سم نيلجو نون نب عضشوي ٍلسرأو

 ليارسأ ينب نسم ,اج دق نالجر ناذه احيارأ كلمل ليقف #»* كانه اتابو باحار اهمسا ةيناز ةءارمأ تريب

 سجل ناف كتيب يف كيلا نيلخادلا نيلجرلا يجرخا اهل الياق باحار ىلا كلملا لسراف * ضرالا ناسج#

 مكناف ةعرس امهارو اوبلطا ايضم نيا تفرع اسو اجرخ ءاسملا تنقو بابلا قلغ دنع ناك املف # امه
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 امهارو اوراس موقلاو * مطسلا يلع صوصرملا نطقلا بطح يف امهتبخو مطسلا يلا امبتعلطا هو * امهودجت
 امهيلا تدعص .اسملا دنع ناك املو # امهأرو نيبلاطلا جورخ دعب بابلا قلغو ضياخملا يلا ندرالا قيرط
 ناكس لك جامو انيلع مكتبيه تمسعقو دقو ضرالا مكاطعا مكهلا هللا نا تمملع دق امهل تلاقو د معطسلا يلا

 ملو انبولق تمباذ انعمس املو * امهومتلتق ناذللا جوعو نوحبس ندرالا ةزيجب اوناك نيذلا نيينارومألا يئلمب

 نايقبتستو * قح ةمالع ينايطعتو الضف يبا تيب عم اضيا. امتنا العفت نا ناسحالا امكعم تلعف دق نال
 انربخب اوربخت مل نا توملل مكلدب انسفنا اهل القذف د لتقلا نم انسفنا صلختو مهلام رياسو يتوخاو يعاو يبا
 يف اهتيب نال قاطلا لخاد نم لبحلاب امهتردحاف # اقتحو الصف مكعم انلعف ضرالا يلاعت هللا اناطعا اذاف اذه
 ةنلث كانه ايبتخاو ةيرسلا امكاقلت اليل لبجلا قيرط ايضما امهل تلاقو . * ةنكاس يه نصعلا يفو روسلا طياح
 5 ينلا هذه كديمي نسم نايرب نك نالجرلا اهل الاققف »* امكقيرط ين نايضمتو هيرسلا ةدوع نيح يلا مايأ

 ىمضو اهنم انيتلزنا يتلا قاطلا يف زمرقلا لزغلا كلاسم .اذه يدقعاف.ضرالا يف نالخاد نحن اه ”# اهب انيتفلعتسا

 همد يراخ يلا كتيب باب نم جرخمل نم لك نوكيو * كتيب يف كدنع اعيمج كلهاو كتوخاو كسماو كابا
 كملنا نأو * دحأ هانا نأ ايتانعا ين للم ن تسملا يف كععم ناك نم لكو ةهمد نم 'نايرب نعنو هسأر يف

 تدقعو اراسو اهاكرتو امتلق امك ةءارملا تلاقف # اهب انيتنلحتسا يتلا كنيمي نم نايرب نمنف مالكلا اذه ترهظا
 امهتبلطف ةةيرسلا تداع نا يلا مايا هثلث كانه اماقاو لبجلا يلا !ءاجو اراسو 5 قاطلا يف زمرقلا كلاسم ةءارملا
 ام عيمجب هاثدحو نون نب عشوي يلا ايتاو اربعو لبجلا نم اردحناو اعجرف # امهتدجو امو قرطلا رياس يف

 كااثلا لصفلا :

 * نوربعي نأ لبق كانه اوتابو ليارسا ينب رياسو وه :ندرألا يلا ءاجو نييرفكلا نم لحخرو اركاب عشوي ملداف
 مكهلا هللا دهع قودنص مترظن ادا الوق موقلا مهورماو د ركسعلا طسو يف ءافرعلا زاج مايا هثلث دعب ناك امأو

 ينلا ومن هنيبو مكنيب نوكي هنم اديعب اونوك» # هوعبتاو مكناكم نم اولحرا هل نيلماح نييناويللاو ةئهكلاو ةميالاو
 * سمأ نم لواو سما اًهيف متزج ام مكنال اهيف نوريست يذلا قيرطلا نوفزعت نأ لجال هيلا نومدقتت الو عارذ
 دهعلا قودنص اولمحا ةميالل عشوي لاق مث * تازجعم مكعم هللا لعفي 1دغ ناف اودعتسا موقلل عشوي لاقو

 . ليارسا ينبل عشوي لاقو # هيف اوفق ندرألا قيرط يلا مكلوخد دنع البق دبعلا قودنص يلماح ةميالا رمف
 لصاتسي هناو مكعم يالا رداقلا نأ نوملعت ةيآلا هذبب عشوي لاقو » مكهالا هللا باطخ اوعمساو انهاه أومدقت

 الوم هللا دهع قودنص اذهره # يناسوبيلاو ينارومالاو ٍناجرجملاو يزرفلا»و يرهلاو يتحلاو يناعنكلا مكمادق نم.
 * طبص نم لجر لك ليارسا طابسا نم الجر رشع ينثا مكل اوذخ نالاو * ندرالا ايف مكمادق رباع ملاعلا عيمج
 عطقني ندرالا هايم يف قلغلا عيمج اليم .برلا ذهع قودنص نيلماح ةميالا مادق مكمادقا رارقتسا دنع نوكيو

 نولماح ةنهكلاو ندرالا اوزوجي يتح مهبراضم نم موقلا لحر املف #* ادخأو !دوط فتيو قوف نم ردمتملا ءاملا
 . ايضام ندرالاو ءاملا يف مهلجزا سامغناو ندرالا يلا قودنصلا يلماح لوخد دنمو . * بعشلا مادق ذهعلا قودنص
 اديعب ادماج ادحاو ادوط قوف نم ردملا ءاملا فقوو نينثاب جرفناف ٠ + داصعلا مايا ناكو هطوطش لك ىلع



 + احيزا لباقسموقلا فقوو 'عطقناو :ينفو .ململا ربو ةضبسلا رعبا يلا اطباه لاس لفسا ردعنملا .املاو مهتم ادج
 يف نورباع ليارسا يب عيمجو بيترتب ندرالا طسو يف فافجملا يف هللا دبع قودنص نولماح ةنهكلا فقوو
 ءاجدر . 0+0 ءامريغب ندرالا يلا روبعلا نم بمعشلا غرف ْنا يلا سبيلا

 ٠ عبارلا لضفلا ١

 يذلا الجر رشع ينآلاب عشوي اغدتيساف -- * ةليللا هيف نوتيبت يذلا تيبملا عضوم يف مهورقاو مكعم مهوذخو ارججح
 طسو يلا مكهألا ببرلا دهع قوبنص .مادق اوربعأ عشوي مهل لاق» # طبنس لك نم ادحاو الجر ليارسا ينب يف بتر

 ليارصأ يب طابسا ددعب هفتك يلع ادحاو ارجح مكنم لجر لك يلمت اوعفراو ندرالا *  اميف هيا. هذه نوكت نأ لجأل
 سبي هبدرلا نا ىبل -نولوقت * ةراجبعلا هذه نش يأ مكل اولاقو مكونب مكولاس اذا دبالا يلا ةعوضوم ةدابشو مكنيب
 نوكتف ندزالا ءامم عظقنا ندرالا يف هزاوجر دنعف هللا دهع قودنص انعمو رصم نم انحجورخ دنع ندرالا ربن انيديا نيب

 ارجح رشغ ينثا اولمحو عشوي مهرما ام بسسح ليارسا ونب كلذك عنصف #* ليارسا ينبل اركذت ةراجلا هذه ,

 لثم موقلا هلوقي نا هب عشوي هللا رما يذلا باطخلا رياس غرف نا يلا ندرالا طسو يف افوقو قودنصلا يلماخ

 .مادق : هنهكلاو دهعلا قودنص زاج موقلا روبع دعب ناك املف د ربعو بسععشلا عرساو عشويل يسوم يصو ام
 يسوم مهرمأ ناك اميسح ليارسا يب مادق نيعلستم اشنم طبس فصنو ذاج ونبو نيبوار ونب ربعو # موقلا * ٠

 دنع عشوي هللا -مظع مويلا «كلذ يف # اجيرا خابس يلا لاتقلل هللا مادق اوربع برعلل نيدرجم افلا نيعبرا وحن

 يلماح ةنهكلا رم # الوق عيشويل هللا لاقو *.هتايح نامز .لوط يسوم اوباه امك هوباهو ليارسا ينب عيمج
 نم مهدوعص دنع ناكو #* ندرألا نم اودعصأ الرق ةنهكلا عشوي رماف ندراألا نم اودعصي ناب دبعلا قودنص
 امو سما لثم ترجو اههسر نا ندرالا هايم تداع هنم اجراخ ضرألا يلع اهمادقأ تملعج ام دنعو ندرالا

 يفرش نم لاجلجلا. اوطحو لوالا زبمشلا نم رشاعلا يف ندرالا نم دعص بمعشلاو * هطوطش عيمج يلع هلبق
 اذا .لوق ليارسا ىنبل لاق» #* لاجلجلا ف عشوي مهماقا ندرالا-نم اوذخا نيذلا رجلا رشع انثالاو احيا
 مهجورخ دنع ليارسا ونب ربع فافجلا يف نا مبل اولوقف * ةراجحلا هذه يشن يال مكل اولاقو دغ يف مكونب مكلءاس

 اميكل ةديدش اهنا برلا'ةردق بوعشلا عيمج ملعت يكل # انربع يتح انمادق نم هللا هفنج يذلا مزلقلا رحب

 مالا لدففلا
 امب رعبلا يلع نيذلا نييناعنكلا كولم لكو ايبرغ ندرالا ةزيج يف نيذلا نييناروملا كولم ةفاك عامس دنعو

 فوعلا نم .حور اهيف قبي ملو مهبولق تسباذ مهروبع نيح يلا ليارسا ينب مادق ندرألا هايم نم هللا هففج
 ليارسا يب نتخا ادغو ءامص ةرخض نم نيكاكس كل عنصا عشويل هللا لاق تقولا كلذ يف #* ليارسا ينب نم
 ':هيميس أاذهو »* فلقلا لت دنع ليارسا ينب نتخو ءامص ةرخص "نم نيكاكس عشوي علصف #* ةيناث ةعفد

 دعب قيرطلا يف ةيربلا يف اوتام برحعلا لاجر روكذلا رصم نم اوجرخ نيذلا موقلا لك نأل عشوي مهنتخ يذلا
 'دعب_ ةيربلا يف نيدولوملا موقلا لكو رصم نس نوجراحتلا موقلا لك اوناك نينوتخم# مهنال *رصم نم مهجورخ
 لاجر فوت نأ يلا ةيربلا يف ليارسأ ونب اوراس ةةنس نيعبرأ نال + اونتخ ام رصم نم قيرطلا يف مهجورخ
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 مهءابا دعو ينلا ضرلاا مهروي ال نا. برلا تفلح يذلا هللا لوق اولبق اص نيذلا رصم نم.نوجراملا بيرحلا
 افلق اوناك مهنا عشري مهنتخ .نيذلا مهر .مهدالوا لخدا كليلوا لدبف ج# السعو انبل ةضياف امرا مهل اهياطعاب
 هللا لاقو "© اويرب نا يلا ركسعلا يف مهناكم اوماقا ناتتخالا بوعشلا عيمج لمك املو  قيرطلا يف اونتخو
 * مويلا اذه يلا افلق عضوملا كلذ مسا عشوي يمس كلذ لجآل مكنع نييرصملا ةريعم تمفشك مويلا عشويل
 ضرالا ةيلت# نم اولكاو + احيرا حابس يف ةيشع رهشلا نم ةرشع ةعبرا يف :مصفلا اوعنصو لاجلجلا ليارسا ونب طحو
 مهلكال مويلا كللذ ذنم ليارسا ينب نع نملا عفتراو * اولققم البنسو اريطف مويلا .للذ ين اولكاو مصفلا دعب
 دنع عشري ناك املو + ةفبلا كلت يف ماشلا ةلغ نم مهلكال انم دعب اميف ليارمبا ينيل نكي ملو.ضرلا ةللغ نم
 نم وأ انم تمنا له هل لاقو هلا عشوي يفمف هديب رهشم هفيسو همادق فقاو.لجر !ذاو رظنو هيفيع عفر اسنرا

 0 لاقو دج, ضرالا يلع ههجو يلع عشوي طقسسف تميج نآلا هلالا شيج- سير انا لب ال لاقل # انيادعا :
 تمنا يذلا عضوملا ناف كيلجر نم كيلعن علخا عشويل هلالا دنج سيز:لاقف * كثلدبعل يإلوم اي رمات
 جراخ دحا سيلو ليارما يفب لجا نم ةقلغتسم ةللاغ احنرا تناك ياتو كو ردوا وا ياسو

 ظ ظ 0 لعام 1 اه
 5 ه#خ ؟ءا هما - مع

- 
 اك ٠

 سدا نفل

 ان لي ابا هوو ويسؤار أو ل ا برضب ري 20008
 توبات اولمحا.مهل لاقو ةنهكلا نون نب عشوي يعدتساف * هلباقم نم لجر لك .موتلا. دعصيو هعضوم يف ةنيدملا

 ركسعلاو دلبلاب اوطوحو اوربعا بعشلل لاقو # هللا دهع قودنص مادق قاوبا ةهيس نولمحتا ةميا هعبسو دهعلا

 . هللا مادق اتبليلا قاوبا ةعبس ةنهك ةعبس لمح موقلل عشوي لاق ام ندع ناكو .* برا دهع قودنص مادق ربعي

 رو فيفللاو تاقوبلا اوبراضو ةدهكلا مادق رياس ركبسعلاو :* مهارو رياس هللا دهغ قودنصو تاقوبلاب ”أوب رضو أوربعو

 اوبلج 3 لوقا يذلا مويلل ةملك 9 0 جرخت الو مكتاوصإ اوعفرت او اوبلج ال الوق موقلا عشوي رماو قودنصلا
 مداو 5 : هيف تابو ركسعلا يلإ ٠ اج مث ةدحاو ةعفد ةنيدملا لوح برلا .قودنض راداو . :*: نوبلمت ذينيح

 نيرياس قودنصلا مادق ةبلجلا قاوبا ةعبسلا اولصاح ةميالا ةعبسلاو . هللا قودنص ةميالل لمحو اركاب عشوي

 يناثلا مويلا يف ةنيدملاب اورادو * قودنصلا يرو ةرياس ةقاسلاو مهمادقا .رهاس .ركسعلاو قاوبألا اوبراصلاو اريس
 رجلا عولط دنع اوهلدا عباسلا مويلا يف ناك املف , * مايا ةتس اولعف اذكه ركسعملا يلا اوداعو ةدحاو ةعفد
 يف ناك املف * تاعفد ةعبس اهب أوراد مويلا اذه يف صاخ نآأل تاعفد ةعبس مسرلا لثم يلع ةنيدملاب اورادو

 هذه -- نأ ب * دليلا هللا ما اوبلح 7 شوب لاقف قاوبلاب ةميإلا اوبر ةعباسلا هيلا

 مد #1 ردات اوهرشت اليل مره ند مكسفنا اوظفح | متنا صاخو * مهانشعب انك. يذلا لسا
 ةنازخ يلا لخدي هلل سدق وهف ديدح وا ساعن لاو بهذ وا ةضف لكو د هوههتفتف .مرملا ىوتسم ليارسا ىنب

 روسلا طقاسف ةميظع 2 را > قوبلا تنوص موقلا عامس دنع ناكو قاوبالاب اوبرضو مون بله ب هل

 لخدا ضال اع ناذلا لاجرل عشوب لاقو 7 فيس دعا ةائورامحر رونو ع يحس ارو لجر نم

 وي



/ 
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 أم عيمجو رانلاب ةنيدملا اوقرحاو * ليارسا ينبل يذلا ركسعلا نع اجراخ مهوعدوأو اهرياشع رياسو اهل ام عميمجو
 اهيبا تيبو ةعايبلا باحارو *« برلا ةنازخ يف تلعج اهناف ديدحلاو ساملا هلاو ةضفلاو بهذلا الا اهيف
 سجل عشوي مهلسرا يذلا لسرلا تّبخ اهنال مويلا اذه يلا ليارسا ينب نيب تمماقأاو عشوي يقبتسا اهل اع عيمجو
 تومب احرا هنيدملا هذه يبيو موقي يذلا هللا مادق لجرلا نوعلم الوق مويلا كلذ يف عشوي لاقو .* احيرا
 اهسسأ هركب نودالا ليارسأ تميب يف يذلا نأدأ لعف كلذكو اهباوبا بصني هدالوأ رغضا تومبو اهسسوي هركب

 ' * ملاعلا عيمج يف هربخ راصو عيشوي عم هللا ناكو # اهباوبا بصن هدالا رخاآ ملنس يذلا تومبو

 عباسلا لصفلا

 دتشاو مرحلا نم !ذوهي طبس نم حراز نب يدبز نب يمرك نب ناخاع ذخاو مرحلا يف اثكن ليارسا ونب ثكنو
 يترش نوا تيب دنع يذلا يعلا يلا احيرا نم اموق عشوي لسراو ١ * ليارسا ينب ىلع برلا بضغ
 دعصت ال هل اولاقف عشري يلا اوداعو * هئيدملا اوسجو مؤقلا دعصو دلبلا اوسجو اونغما الوق اهل لاقو ليا تيب
 ليلق اهلها ناف موقلا ةلمج ثعبت الو يعلا نوهتشبث نودعصي لجر فلا ةثلث وأ لجر افلالب بعشلا عيمج
 يعلا لها مهنم لتقو * يعلا لها مادق اوبربف لجر فلا ةثلث نم وحن بمعشلا نم دعصف # يعلا نوهتفيو
 لثم رامو بعشلا بلق باذورادعتالا يف مهولتق مث رسكلا عضوم يلا بابلا مادق نم مهودرطو الجر نيثلثو هتس
 بارتلا اوعفرو ليارسا ينب حويشو وه ءاسملا يلا برلا قودنص مادق هبجو نلع عقوو هبايث عشوي قشف # .املا
 ديب انتملص يتح ندرألا بعشلا اذه ازاوح تزوج انامل هلالا انبر اي ثوغلا عشوي لاقو 2 * مهسور يلع

 الو ام دعب لوقا يشن يا بير اي ةبلطب #* ندرالا ةزوج يف انمقاو انعنتما انك انتيل ايو انولصاتسي يتح نيينارومالا
 نم انركذ نوعطقيو انيلع نوزذتبيف ضرالا ناكس لكو نويناعنكلا عمستو #* ميهيدعا مادقإ مادق ليارسا وئب
 » ضرالا يلع كهجوب طقاس تمنا اذامل كلسفنل مق عشويل هللا لاقف د ميظعلا كلمساك لعفت يش. ياو ضرالا

 * مبتالا يف هولعجو اودجسحو اوقرسو مرحلا نم اوذخاو مهترما يذلا يدهع نع اوداحو ليارسا ونب اواطخا دق
 سيل مرحلا اوفكتسا دق مهنال مهبادعا مادق نيمزبنم نولوي لب مهيادعا مادق اوفقي نا ليارسا ونب ردقت سيلو
 لاق اذكه يناف دغ يلا اودعتسي نا مهل لقو موقلا دع مق # مهنيب اميف مرجملا كاله دعب الا مهتيانع يف دوعا'

 اذاو د مكطسو نم مرحلا مكتلازا نيح يلا مكيادعا مادق فوقولا نونكمتت الو ليارسا لاء اي مكطسو يف مرهلا هللا
 هللا كيري يذلا ليبقلاو هليابق نيب عرقا هللا هجرخا يذلا طبسلا نوكيو طابسالا نيب اوعرقأو اوعمتجا ةادغلاب ناك

 .ةطاقس لعفو هللا رما فلاخ هنال هلام عيمجو رانلاب قرح مرحلا ين عقاولا لجرلا نوكيو # هلاجر نيب عرقا
 طبس عرقو #* اذوهي طبس مهرتاف مهنيب عرقو مهطابسال ليارسا ينب مدقو ةركب عشوي ملداف * ليارسا يب نيب
 , داتاف لاجرلا هتيب لها نيب عرقو #* يدبز تميب مهوتاف لاجرلا حراز تيب عرقو حراز ةليبق مهوتاف اطنوهي
 نالا مويلا لعجا يدلو اي ناخاعل عشوي لاقف # اذوهي طبس نم لجرلا حراز نب يدبز نب يمرك نب ناخاع
 . تاطخا انا اتح- لاقو عشوي ناخاع باجاف + ينمتكت الو تلعف امب يربخاو هيدي نيب رقو ليارسا هلا هلل ةمارك
 لاقثس يتيامو ةديج ةدحاو ةيقارع ارازا بهنلا يف ترظنو * تلعف اذكهو اذكه ليارسا هلا برلا يدي نيب
 ةضفلاو يبراضم طسو يف ضرألا يف ةنوفدم مه اذوهو مهتذخلاو مهتيبتشاف الاقثم نوسمخ اهنزو بهذ ةكبشو ةضف
 طسو نم مهوذخاف # هتحت ةضفلاو برضملا يف نوفدم كلذ !ناف هببرضملا يلا اواجن السر عشوي لسراف اهتمت
 حراز نب نان اع عشوي: فخأو # هللا يدي نيب مهوحرطو ليارسا ينب ةعامج يلاو عشوي يلا مهب اواجو برصملا
 هعم ليارسا يب ةفاكو هلام ريادو هبرضمو همنغو هريمحو هرقبو هتانبو هينبو بهذلا ةكبشلاو رازالاو ةسففلاو
 ليارسا ينب عيمج همجرو مودلا اذه يف هللا كمضند انموصف !ذامل عشوي لاقو  حاضتفالا جرب يلا مهودعصاو

 ا
 »و

 ل



  رمويلا اذه ٠ يلا اميظع 1 لت 1 ريا #١ به مهوبصحو رادلاب ميقرحأوا هلاموأ هيو وه اا

 نماثلا لصفلا ظ
 كديب تمملسا دق رظناو يعلا يلا دعصا مقو بررحلا لاجر عيمج كعم ذخ رعذت الو فخت ال عشويل هللا لاقو

 مكل اصن نوكي اهمياهبو اببلس لكو اهكلمو احيراب تملعف امك اهكلمبو اهب لعفاف #* هدلبو هضراو هموقو يعلا كلم

 عشوي راتخاو يعلا يلا دوعصلل اوايهتو برها لاجر رياسو عشوي ماقف # ةنيدملا ءارو نم انيمك كل لعجأو
 اودعبت ال اهارو نم ةنيدملل نينمكتم متنا اونوك مبل لاقو مهرماو + اليل مهلسراو ةلاسبلا ةربابج لجر فلا نيثلث
 اوجرخ مه اذا نوكيف ةنيدملا يلا مدقتن يعم يذلا لاجرلا عيمجو انو #* نيبترم مكتلمج# اونوكت لب ادج اهنع

 يلا اوراسو عشوي مهلسراو  مكترما دق اورظنا نولعفت هللا رما ام لثم رانلاب اهنوقرحت اهنوكلمت ام دنع نوكتف
 ** موقلا عم ُةليللا كلت يف عشوي تابو ةنيدملا يبرغ نم يعلا ةنيدم نيبو ليا تميب نيب اأولزنو نيمكلا

 نيذلا برعلا لاجر ؛ عيمجو | 00 يلا مهمادق 8 ينب حوبشو وه دعصو موقلا دقتفاو 4 عشوي ملداو

 يلا كلم مهرظن ام دنعو *ب يرملا ا ين ليللا 2 رو نم هتقاسو ةنيدملا يقرش ىلع
 * ةنيدملا ءارو هل نيمكلا نا ملع ام وهو ةخبسلا ادق ناعيملا تقول برعلل .مهياقلل اوجرخو اوركبو اوعرسا هموقو

 اودرطو ةنيدملا يف نم عيمج حجراصتف #* ةيربلا قيرط اوبرهو مهمعادق ليارسأ ينب عيمجو عشوي مزهناف
 يرو اوجرخ الا اهمادق يتلا ليا تيب يو يعلا يف دحا قبي ملو + ةنيدملا نم اودعب نا يلا عشوي يروو مهارو

 يناف يعلا يلا كديب يذلا قارزملاب ددما عشويل هللا لاقف ه مهارو اودرطو ةحوتفم ةنيدملاا اوكرتو ليارسا ينب '
 ةدب دمام ندا هيوم نر تعا نع ماق ىيعتلا» .* ةنيدملا يلا هديب يذلا قارزملاب عشوي ٠ دمنف مهنيا كيلا

 يللا ةميزهلا اوطعأ اوناك نيذلا موقلأو ناكم يلا 2 ةضهن مهيف قبي ملقا لاو ةنيدملا ناخد دعص

 اوعجر اهناخد دعص دقو ةنيدملا كلم دق نيمكلا نأ ليارسا يدب لكو عشوي يار املو + مهيلع اوبلقنا ةيربلا

 انهاه نم 0 انهاه 00 ءالواه طسولا يف لباسا اوراص مييلقلل ةنيدملا نم ارجرخ نيذلاو د يبا لها اولتقو

 يلا فيسلا دحب دنت مهعيمج عقوو اييف اراك يتلا ربل 5 00 ف يعلا ناكس 96 لتق نم ليارسأ .

 انثا ةءارما يلا لجر نم مويا كلذ يف نيلوتقملا ةلمح كك هد دحب اه نق يعلا يلا اوعجر مهيانف

 عشوب 9 ظ :* يقوي رفا يذلا هللا :باطخ لثم مهمسوفنل نا ونب ةوبهن هناف ندا ديس مياهبلا اماف
 عشوي رمأ سمشلا بورغ دنعو ءاسملا يلا ةبشخ يلع هبلص يعلا كلمو # مويلا اذه يلا ايواخ الت لع يعلا
 * مويلا اذه يلا اريبك ةراجح لت هيلع راص ينح ةومجرو ةنيدملا باب .دنع اهرقلاو دوعلا نع نجح اررال

 بوتكملاكو ليازسا ينبل هللا دبع يسوم رما امك د لابيع لبج يف ليارسا هلا برلل احبذم عشوي ىنتبا ذينيح '
 يلع بتكو # صالخ ةحادو هلل دياعص . هيلع دعصاو ديدح هيلع لمح مل ةراجح نم مبذم يسوم ةاروت يف

 ا
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 مهخويشو ليارسأ ينب عيمج نا # ليارسا ينب مادق بتك يذلا ينوم ةاروت نم ريخالا رفسلا ةراجتلا
 لكو ةداهشلا قودنص نيلماح نييناويللاو ةميالا يذاهت دهعلا قودنصل انهاه نمو انهاه نم افوقو مهوامكحو مهوافرعو

 بطخ عيمج مهيلع الثي كلذ دعبو # لوا ليارسأ ونب كثربي ناب هللا دبع يسوم رما ام بسح لابيع
 هاصو يسش لك عشوي لعف كلذكو »#* ةيروتلا رفس يف بوتكملا عيمجح لثم تانعللاو تاكربلاو ةعيرشلا.

 . بميرغلاو لافطالاو ءاسنلا»و ليارسا ينب قوج عيمج يلع مويلا كلذ يف اهلك ةيروتلا ءارقو يسوم هب

 : عسانلا لصفلا

 لباقم يلا ريبكلا رجلا لحاس رياسر لبسلاو لبجلا يف ندرالا ةزيج يف نيذلا كولملا رياس مهعامس دنع ناكو
 ليارسا ينبو عشوي لاتقل اعيمج اوعمتجا # يسوبيلاو يوعلاو يزرفلاو يناعنكلاو يرومالاو يتيحلا نانبل
 اوضمو ركمب اضيا مه اولاتحاف + يعلابو احيراب هللا هلعف دق امب اوعمس نوعبج ةنيدم ناكسو . + ةدحاو ةلمج

 ةيلاب ابايثو مبلجرا يف ةعقرم ةيلاب لاعنو #* ةعقرم ةققشم ةيلاب رمخ قاقزو مهريمجل ةيلاب سيلالت اوذخاو اودوزتو
 نم ليارسا ينبلو هل اولاقو عشوي يلا لاجلجلا يلا ركسعلا يلا اوضمو * سباي نفع ناك مهزبخ عيمجو مهيلع

 ضراأ ند اولاقف #* متيتا نيأ نمو متنا نع عشوي مهل لاقف نع ثديبع عشويل اولاقف د مكعم عطقن فيكف

 يكلمب عنص يذلاو * رصم ضراب عنص ام عيمجو هريخ انعمس امل كيلا برلا مسال تاديبع اواج ادج ةديعب

 انخويش انل اولاقف * ثدرتشع يف يذلا ةينشبلا كلم جوعلاو نوبشح كلم نوحبسإو ندرالا ربع يف نيذلا نييناروعلا
 » ادهع انعم اوعطقا نالاو نحل تلديبع مهل اولوقو مهياقلل اوضماو قيرطلل اداز مكيدياب اوذخ الوق انضرا ناكس ةفاكو

 اوذخاو د ادج قيرطلا ةرثك نم اويلب دق انتاسادمو انبايث هذهو ةققشم يه اذوهو !اددج اهانءالم يتلا رمغلا

 . ونب لحرف * ناكس منبرق ينو مهنم نوبيرق مهنا اوعمس دهعلا مهل مهعطقل مايا ةثلث دعب ناك املو * موقلا

 ليارسا ونب مهلتاق اهو 2»* بمنعلا ةيرقو تورابو اريفكو نوعبج مهدالبو ثلاثلا مويلا يف مهدالب يلا اواجو ليارسا
 .اسورلا ةعامج لاقف # ءاسورلا ىلع ةبطاقلا عيمج تمعسف ليارسا هلا تمرلاب ةعامجلا ءاسور مهل اوفلح ام لجال
 مهوقبتساو اهولعفا ةلصغلا هذه *رشب مهوندن نا ردقن سيل نآلاو ليارسا هلا هللاب انفلح نحن ةبطاقلا عيمجأ
 بطح يعامج نونوكتو نوقبتست فارشآلا مهل لاقف # مهل اهانفلح يتلا نيميلا لجال طغس انيلع نوكي الو
 يعدتساف . '* فارشالا مهل لاق امك ةبطاقلا عيمج ءام يياقسو: بطح يعامج اوراصف ةبطاقلا عيمج ءام يبياقسو

 متنا نالاو * نوميقم انطسو يف متناو ادج مكنم نيديعب نحن متلقو انومتركنا اذامل الوق مهبطاخو عشقي مهب
 اوربخ ارابخأ هنأ -اولاقو عشوي اوباحاف يبر تميبل ام يقتسمو ابطح بطحتو دبع مكنم عطقني لو نونوعلم

 * انب عنصا كدنع ميقتسملاو نسعلا كتتضبق يف نعت اذوهف نآلاو *رمالا اذه انلعفو انسفنا يلع ادج اننمن

 ةعامجل ءام يقتسمو بطح يبطحت عيشوي مهلعجو # مهولتق امو ليارسا ينب دي نم مهصلخر كلذك مهب لعنن
 * دراتخا يذلا عضوملا يف مويلا اذه يلا برلا مبذملو
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 0 3 ملا كلم 0 يأو ثومري كلم مارف ل نوربح 8 ماهوه ىلا را كلم

 5 اروقي 3 عمم يل عشوب 0 ا لسراف : 0 نوعبج > و مكس عيمجو

 مهنم فت ال عشويل هللا لاقت عا اك دع برا لاح ايوا 00 يحي عم + ليعلا
 + مييبلا لاجلجا نم دعسو ليللا لوط ةلفغ يلع عشوي مهيلا راسف * كسمادق دحا مهنم تسبثي ال مهتملسا كديب ناف

 مبلتقو نوربح تميب ةبقع قيرط مهدرطو نوربح يف ةميظع ةلتتم مهيف لتقو عشوي ركسع يدي نيب هللا مهصرغف
 ةراجس مييلع هللا يرل ناروخ فيدل طعم ى مهو ليارسأ ينب مإدق نم مهعازهنأ دنع ناكو * اديقم يلأو اقيزع يلا

 * فغيسلاب ليارسا ودب لتق يذلا نسم رثكأ دربلا ةراجتخ" تام يذلا ناكو اوتامف اقيزع لع ءامسلا نم درب

 اي ليارسأ ةعامج نم دهشمب لاقف ليارسا ينب ديب نيينارومالا هللا ميلست موي يف هللا عشوي بطاخ ذي ذينيح

 ان و و ا ا هدعب لو مويلا كلذ ثم نكي مل :« لماك

 ثاولم سمخلا برهو # لاجلجلا يلا ركسعملا يلا هعم ليارسا ينب عيمجو عشوي عجرو . * ليارسا ينب نع
 لاقف ه#* اديقمب ةراغملا يف نييبتخع كولملا دحو دق نأ كلذب عشوي ربخاف #» اديقمب ةراغم يف اويتخاو

 مكيادعا ارو اودرطاو اوفتت 32 متناو. * اهتوظفحا اموق :اهيبلع اولكوو..ةراغملا مف ىلا ارابك .ةرامجب اوجرحب عشو
 عشوي غرف املف #* مكيديإاب مهملسا دق مكهلا هللا ناف مهنيادم نم هنيدم يلا اولخدي نا مردكمل الو مهوفرطتو

 7 نوصحل ندم يلا اولخد مهنم اوتلفنا نيذلا نوليلقلاو مهيانف يبا ادج اميظع التت مهلتت 0 ليارسا ونبو

 سمعا هيلا ارجرخأو كاذك ارعتسف * ةراغملا نم يلا كاملا - 7 ةراغملا مف اوعتنا عشب

 راسا ىيذلا بل لاجر رم لاقو ليارسا ينب عيمجب عشري يعدتسا شر يل كولملا ,.الاهب مهجارخا دنع

 كلد دعب عشوي ميلتقو م ممويراع متنا نيذلا مكيادعا عيمج# هللا 5 اذكه .ناف اووقتو اودتشا از رهذت

 بيغم دنع ناك املف # ءاسملا تقو يلا بشغلا يلع نيبولصم اوناكو ناديع سمخ يلع مهبلصو مهتاماو
 مف يلع ارابك ةراجح اولعجو ابييخاويتخا يتلا ةراغملا يلا مهوقلاو بشغلا يلع نم مهوردحاف عشوي رما. سمشلا
 0 اهكلمو. تيا دحا اهلتقو اديقم 0 كلد 57 عشوب جنو >» اديقمب 0 اذه تاذ 9 ةراغملا



 ينلا سفنألا عيمجو فيسلا دحب اهلثقو يناثلا -مويلا يف ابكلمو ليارسا ينب ديب شيخال هللا ملساو #* اهبراحو
 يقب ام يتح هموقو عشوي هلتتف شيخال ةرصنل ردج كلم ماريه دعص ذيذيح # انبلب لعف امك اهب لعنو ابيف
 مويلأ كلذ ين اهوكلمو # اهيلع اوطحو نولجع يلا شيخال نم هعم ليارسا ينب لكو عسوي ربعو  اتلفنم
 هعم ليارسأ ينب عيمجو عشوي دعصو * شيخالب عنص ام لثم اهب يذلا نفنالا عيمجو فيسلا دحب اهولتقو
 دحأ قبي مل يثح اهيف سفن لكو اهعايضو اهكلم فيسلا دح) اولتقو اهوكلمو د اهوبراحو: نوربح يلا نولججع نم

 ريبد ينب يلآ هعم ليارسأ ينب لكو عشوي داعو # اهيف يتلا سوفنلا عيمج عمم اهلصاتساو نولدجمب لعف ام لثم
 نوربحا عنص امكو اتلفنم قبي مل اهب يتلا سفنالا عيمج اولصاتساو فيسلاب اهولتقو اهعايض رياشو اهكلمو . * اهبراحو

 بوذجلاو لهسلاو لبجلا ضرالا لها عيمج عشوي لتقو # اهكلمبو انيلب عنص امكو اهكلمبو اريبدب عنص كلذكو

 عشوي مهلتقو د ليارسا هلا هللا رما ناك امك مهكلها ميسنلا عيمجو اتلفنع يقب امو مهكولم عيمجو تابصملاو
 ةعفد يف عشوي كلم مهضراو كولملا اوه رياسو د نوعبج يلا نشوج ضرا عيمجو ةزغ يلا ميقرلا هيرب نم
  لاجلجلا يلا ركسعلا يلا ليارسا ينب عيمجو عشوي كاعو  ليارسا ينب نع بيراح ليارسا هلا هللا نال ةدحاو
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 ردع يداحلا لصفلا ْ !

 فاشخا كلم يلاو نورمس كلم يلاو نوريم كلم بابوي يلا لسرا ةيراسيق كلم نيباي عامس دنع ناكو
 يلاو # برغلا رود ثوفان ةيحان ٍيفو لبجلا يف لامشلا يف نيذلا ثولملا رياسو + لصوملا كلم يلاو
 * ةفرشملا ضرا ف نومرح تمت يبوهلاو لبخلا يف يسوبيلاو يزرفلاو يتيحلاو يرؤمالاو ابرغو اقرش نييناعنكلا

 :قفتاو #* ادج ريثك نابكرو ليخو ةرثك رجلا يلع يذلا لمرلا لثم ريثك قلخ يف مهعم مهركاسعو مه اوجرخف
 يف ناف مهنم فخت ال عشويل هللا لاقف - ليارسا يب ةبراحمل موريم هايم يلع اعيمج اواجو كتولملا عيمج
 تقرحا مهبكارم عيمجو تقرع مهليخ ليارسا ينب ماما اعورص مبعيمج لعاج انا تقولا اذه لثم دغ
 ينب ديب هللا مهملساف * فيسلا مهب اوعقواو ةلفغ موريم هايم يلا برحلا لاجر رياسو عشوي ءاجف * رانلاب

 قبي مل يتح مهولتتو ارش ةفرشملا هعقب يلاو ءاملا ةامحكم يلاو ةريبكلا نوديص يلا مهودرطو مهولتقو ليارسأ
 كلذ يف عشوي داعو #*رانلاب تقرحا ميبكارمو تببقرع مهليخ هللا لاق امك عشوي مهب عنصو #* دحاو مهنم
 اهيف سفن لك لتقو #* تاكلمملا هذه لوا يه اميدق ةيراسيق نال فيسلاب اهكلم لتقو ةيراسيق متفو تقولا

 مهلتقو عشوي مهكلم اهكولمو ثاولملا ءاوه ندم عيمجو ه#رائلاب اهقرحاو ةمسن اهيف قبي ملو الاصيتسا فيسلاب
 مناف اهلالت يلع ةعتاولا ةبرحلا دلبلا- عيمج اماف #* هللا دبع يسوم يصوا ام بسح مهلصاتساو فيسلا دحب

 'دوببن مياببلاو البلا ءالوه بلس عيمجو # اهقرحا عشوي ناف اهدحو ةيراسيق الا رادلاب ليارسأ وئنب اهرقرحا اه

 كلمو #* يسوم هب هللا رما ام نم يش فئاخ# ملو عشوي لعف كلذكو عشويل يسوم يصو كلذك هللا دبع

 سلمإلا لبجلا نم  هلهسو ليارسا لبجو ةخبسلاو ليهسلاو نشوجلا ضراو بونجلاو لبجلا ضرالا هذه لك عشوي
 نامز د مهتاماو ميلتقو مهكولم رياسو نومرح لبج تمن نائبل ةعقب ف داج لعاب يلاو هارشلا يلا دعاصلا
 ناكس ييوتحلا يوس ليارسا ينب يلا تمماقتسا ةنيدم نكي ملو * برحلا كولملا ءلواه عم عشوي لمع ريبك
 لائقلاب ليارسا يب ءاقلل مهبولق يسق وه كلذ ناك هللا دنع نم نال + فيسلاب مهذخأ لكلا امأو نوعبج

 تقولا كللذ يف عشوي ءاجو #* يسمل هللا لاق ام بسح اوكلهي يتح ةفار مهب لصح و اولصاتسي ينتح
 عسب ليارسا لبج رياس نمو اذوهي لبج رياس نسمو بائع نمو ريبد نمو نوربح نم لبجلا نم جالعالا كلهاو

 ضالار لك عشوي ذخاو * دودشاو ثجو ةزغ يف الا ليارسا ينب ضرا يف يلع يتب امو د عشوي مهلصاتسأ مهندم
 * برعلا نم ضرالا تدهو ميطابسال ةعرقلاب مهنيب اهمسقو ليارسا ينبل ةلحن عشوي اهاطعاو يسوم هللا دعو امك
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 > 2 رشع يناثلا لصفلا ظ

 يلا نوئرآ نود نمو سمشلا قرشم ةيحان ندرالا ربع يف اوُثروو ليارسا ونب لثق ينلا ضرآلا كولم .الواهو
 يتلا ريعوارع نسم. ناك كلاملا نويشحر يف ميقملا يرومالا كلم نوحببس # اقرش ةئيبسلا لكو نومرح لبج

 يلا ةضبسلاو * نومع ينب موج ناولا بصم يلاو نشوهلا بفصنو داولا طسوو نونرا يداو طش يلع تناك
 موتو * ةعلقلا باصم تمص ةلبقلا نمو ثوميشم قيرط اقرش ململا رب يبرغ يلاو اقرش توريب يبرغ

 ةهلسو نيمرح لبج ناطلسو * تاعدرالا ينو نيمنصلا يف ناك نكاسلا نييافرلا ةيقب عم ةينعبلا كلم جوع

 . دبع يسوم * نوبشح كلم نوحبس موت يموجرهلا فصنو يتاختاملاو ,يروسجلا موخت يلا ةينثبلا عيمجو
 .اواه»  اًسنم طبس فصنلو داج طبسو نيبوار طبسل اثرآ امهضرا هللا دبع يموم يطعاو امهولتق ليارسا وئبو هللا.
 لبجلا يلاو :نانبللا ةعقب يف ديلعب رح لجاس يلع ندرالا ةزيج يف ليارسا ونبو عشوي لتق يذلا ضرالا تلم
 باصملاو ةضبسلاو لهسلاو ليجلا يف #* مهماسقاك اثرا ليارسا ينب طابسال كلذ يطعاو هارشلا يلإ دعاصلا سلمالا

 نسم يذلا يعلا كلم احيرا كلم * يسوبيلا يوحلا يزرفلاو .يناعنكلاو يرومالاو .يتيعلا بونجلاو ةيربلا فو
 كلم نولهع كلم * شيخال كلم ثومري كلم * نوربح كلم ميلشروأ كلم * ليأ تريب بسشنج

 كلم اديقم كلم * مالوص تلم انبل كلم » دارع كلم امرح كلم *ردج كلم ريبد كلم : رزج

 كلم رود كلم # لمركلل كلم سداق كتثللم #*ودغم كلم خانعت كلم »* فاشخا كلم نيرمش
 ْ + نوثلثو دحا كولملا عيمج اصرت كلم » لاجهلج# بازحالا

 ] رشع كلاثلا لصفلا ظ ظ

 يتح !دج ضرالا نم ريثك يقب دقو نسلا يف تننعطو تخش دق تننا هللا هل لاقف نسلا ف نعطو جاش عسشويو
 نع نارقع موت يلاو رصم لين دح نم * يروسهلا .لكو نيينيطسلفلا راوغا لك ةيقابلا ضرآلا هذه # اهثرت

 . * يوعلاو يرقعلاو يتيجلاو ينالقسعلاو يدردشالاو يتزعلا نيطسلف ةقراطب ةسمخ بسحت يهو نييناعنكلا لامش
 عيمجو البجلا ضراو * نيينارومالا مومهت يلاو اقيفا يلاو نييناديصلل يتلا راغملاو نييناعنكلا ضرا لك نميت نم.

 نانبللا نم لبجلا ناكس لك #* ةامح لبج تمت .يلا نومرح لبج تمت داج. نو نم سمشلا قرشم نانبللا
 امك ةلعتم ليارسا ينبل نكتلو ليارسا ينب مادق ميلصاتسا انا نييناديصلا لك ميام هثوفرساملا ةامح يلا
 - طبس بفصت نال #* مهنم يقب يذلا اشنم ابس فصنو طابسا ةعستلل ةلحنم ضرالا هذه مسقاف نالو * كترما
 يسوم مهاطعا امك اقرش ندرالا ربع يف يسوم مهاطعا يتلا مهتلمح اوذخا دناج ينبو نيبوار ينب عمم رخالا اشم
 يلأ ابديم لهس لكو .داولا طسو يف يتلا ةثيدملاو نونرا داو طش يلع يتلا ريعوارع نم # نيملاعلا بر دبع
 يروسملا موختو يموجرجلاو * نومع ينب موت يلا يناروملا نوبشح كلم نوحبس ندم ريامو * نوبيد
 نيمنصلاب كلم يذلا ةينثبلا يف جوع ةكلمم لك # السلا يلا ةينثبلا لكر نومرح لبج لكو يتاخعاملاو
 يتاخاعملاو يرشوجلا ليارسا ونب لصاتست مثو # مهلصاتساو يسوم مهلتقف نييافرلا ةيقب نم يقبت وه ثاعرذاو
 يب ضرا نم ةلخآ يطعا امف يويل طبس اماف ١ * مويلا اذه يلا ليارسا ينب نيب اميف ثاحنعامو روشج نم ماقاف

 نم مهموم ناكو  ميليابقل نيبوار ينب طبسل يسوم يطعاف »* برلا لاق امك هتلمهن وه هللا نال ليارسا
 اهعايض لكو نوبشح د ابديم ىلا لهسلا لكو داولا طسو يف يتلا ةنيدملاو نونرا داو يطاش يلع يتلا ريعرارع
 كرادو امبسو مياثايرقو »* ثعافسو ثومدقو اصهايو :* نوعم نثو تميبو نثولا ةعيضو نوبيد لهسلا يف يتلا
 ةكلمم رياسو لهسلا يرق لكو  ثوميشيلا تميبو ةعلقلا تابصمو روعف تيبو #* جرملا لبج ين رحاشو



 رومحو روصو مقارو يوأ مهو نيدم بفارشا كلذكو يسوم ةلتق يذلا نوبشح' كلم يذلا يرومألا كلم نوع
 موت ناكو »* مهاعرص عم فيسلاب ليارسا ونب هولتق مججنملا روعب نب ماعلبو * ضرالا ناكس نوحيس ءارما عبارو
 * مهليابقل ناج طبسل يموم يطعاو * مهرياصحو لدملا ميليابتل نيبوار يب ةلحن هذه ندرالا نيبوار يب
 نمو٠ * ابر رهاظ يلع يتلإ ريعوارع يلا نومع ينب ضرا ندم فصنو يسوجرجلا ندم لكو رازعي مهموخت ناكو
 ثوكسو ارمن تيبو نوراه تيب جرملا يفو # اريبد محن يلا نيركسعلا نمو مهرطقب ةعلقلا مار يلا نوبشح
 .* اقرش ندرالا ةزيج كثيرانك رحب فرط يلا هموختو ندرللا نم نوبشح كلم نوحيس ةكلمم .ةيقبو نوفاصو

 فصنو * هئيدم نوتس اهيف يتلا رياي ةينفا عيمجو ةينثبلا كلم جوع ةكلمم عيمجو ةينثبلا عيمجو نيركسعلا
 * مهليابقل ريخام ينب فصنل اشنم نب ريخام يبل ةينثبلا يف جوع ةكلمم ندم ثاعرذاو نيمنصلاو يثرجلا
 نآل ةلهن يسوم يطعا ام يريل طبشلو #* اقرش احنرأ ندرأ ةزيج نم باوم حابس يف يسوم للا يذلا ءالواه
 ٌْ * مهل يسوم يصوا امك هتلحت تناك ليارسا هلا هللا قوقح

 ظ رشع عبارلا لصفلا
 ابا ءاسورو مامالا نوره نب رزاعلاو نون نب عشوي مهلا يذلا ماشل ضرا يف ليارسا ونب لحلا يذلا .الواهو

 يسوم هللا رما امك # .مهكالماو مهيشاومل اهتيدفاو انكسم ندم يوس ضرالا يف امسق يويل ينبل اوطعي ملو ميارفاو
 يناربعلا انفوي نب بلاك هل لاقو لاجلجلا يف عشوي يلا اذوهي ونب مدقتو * ضرالا اومسقو ليارسا ونب لعف كلذك
 ةنس نيعبرا نبا تنك #* ميقر ةيرب سداق يف كببسبو  يببسب يسوم هيلول هللا لاق اسس تمملع دق تننا

 : يف ناك ام بسح اباطخ هيلأ تددرو ضرالا سجل ميقرلا سداق نم هللا دبع يسوم ينلسرا يذلا تنقولا يف
 يسوم فلحو * يبر يدي نيب يتعاط تلمك اناو بعشلا بولق اوفعضا يعم اودعص نيذلا يباحتاو * يبلق

 يرو ةعاطلا تلمك كنال دبالا يلا كدالواو ةلحن كل نوكت كمدق اهساد يتلا ضرالا نا لاقو مويلا كلذ يف
 باخ ذنم هتص نوعبراو سمخ هذهو دعو امك مويلا يلا نيهلا كلذ نم هللا ينايحا دق انوه نالاو * يبر هللا
 * ةنس نينامثو سمخ ءانبا نم مويلا اناو ةيربلا ف ليارسا ونب كله دقو يلجا نم باطلا اذهب يسوم هللا
 * يورخلاو لاتقلل مويلا ياوق نينيح يتوق لثم يسوم هيف ينلسرا يذلا لولا نامزلا لثم يوق نللا انو
 يالعا كانه نا مويلا كلذ يف تععمس تننا كنال نامزلا كلذ يف هللا لاق يذلا لبجلا اذه نالا ينطعاف

 لمك ناك امب ءازج مويلا اذه يلا ةلعن ياربعلا انفوي نب بلاك نوربح تراص كلذ لجالو #* ةلحن نوربح
 نم ضرالا تنكسو جالعالا يف ةقلخلا ميظعلا ناسنالا وهو عبار ةيرق اللا نوربح مساو . * ليارسا هلا هللا ةعاط
 1 1 + برها

 رشع سماحغلا لصفلا

 بونجملا موخت مهل ناكر * نميت فرط نم ابونج نيص ةيرب مورلا موت يلا مهرياشعل !دوهي ينبل مهسلا ناكو
 ابرنج دعصو انيص يلا ربعو ميبرقع ةبقع لباقم يلا جرخو د ةلبق هجوتملا ناسللا نس ململا رج فرط نم
 جورخ 'ناكو رصم يداو يلا .جرخو انومصع ربعو # اعاقرق يلا رادو اراد يلا دعصو نورصح زاجو ميقرلا سدقلاب
 ناسل نم لامشلا ةهج محختو ندرالا فرط يلا معلملا رب قرشلا محتتو «* ةابقلا مهل مكل نوكي اذه ابرغ معتلا

 099 ش ْ



 يف مهبلا رجح يلا دعصو ةضبسلا تيب لامش نسم زاجو الغح تيب يلا مهتلا دعسو * ندرالا فرط نم رحبلا
 ءارمحملا ةبقعلا يراج يلا لاجلجلا يلا اهجوتم الامشو حاضتفالا جرم نم ريبد يلا مختلا دعص, # نيبوار دح
 يلا محتلا دعصو * بويا نيع يلا هتياهن تناكو سمش نيع هايم يلا مختلا زاجو يداولا بونج نم'يتلا“
 منهج يداو مادق يذلا لبجلا سار يلا دعصو ميلشروا يه يتلا بونجلا نم يسوبيلا فنتك يلا منهج يداو
 يلا جرخلو ىتفن ءام نيعم هب يذلا لبجلا سءار نم مختلا ذفنو #* الامش نييافرلا جرم تفرط نم يذلا ابرغ

  لبجلا فتك يلا ربعيو هارشلا لبج يلا معتلا روديو * بسنعلا ةيرق يه يتلا العاب يلا مهتلا دحبو نورقع يرق |

 يلا مهتلا جرختيو » انميت يلا زوو سمش تيب يلا ردحتلو نولاسخ يه يتلا لامشلا ةيحان نم نارعتلا:
 *ريبكلا رحبلا وهن ابرغ هاهتنم نوكيو ليانبي يلا جرخو العاب لبج ربعيو انوركش يلا ذفنيو الامش ارقع فتك
 ةيرق عيشويل هللا رماب !ذوهي تسيب ينامسق يطعا انفوي نب بملاكو * مهليابقل ةريدتنسم !دوهب ينب موخت هذه

 3 ياملتو ناميحأو ياسيس مهو قانع يب جالعالا ةثالخلا بلاك اهيف لتقف 3 قانع يبأ يتلا نورمحح يه يتلا عبرا

 اههتغيو رفس ةيرق لها لتقي يذلا تملاك لاقف #* رفس ةيرق اميدق ريبد مسأو ريبد ناكس يأ تائه نم دعصوت

 ابلوخد دنع ناك املف د ةحوز هل اهاطعاف رغصألا بلاك يخا زانق نب ليانثع ابهتفف # ةحوز يتنبا اسمع ةيطعا
 ينطعا هل تلاقف : كلاذب ام بلاك اهل لاقف رامعلا يلع نم تسسكنف القح اهيبا نم بلطت يتح اهاوغا
 ينب ةله هذه -»* تايناتحتو تايناقوف يقاوس اهاطعاف ءام نيعون ينطعا بودح ضراب ينتجوز كناف ةكرب

 هانيقو + روغايو رديعو لياصبق.ابونج مورلا دح يلا اذوهي ينب طبس فرط نم عايصلا تنناكو # مهليابقل اذوهب
 نورصحو ثويرقو اثدحو روصاحو * ثولاعبو ميلاطو فيزو # نانثيو روصاحو سداقو #* !داعدعو انومدو
 عبسريبو روعاص راصحو ه# طلاف تميبو نومشحو ادج راصحو »#* ادالومو عماشو ماعاو د روصاح يهو
 نياعو ميهلسو كثوابلو * انسنسو انمهو غالقصو #* امرحو ليسخو ذاوتلا + مصاعو مييعو العابو # ايثويربو
 ةنجالا نيعو حونازو # انشاو اعرصو لواتشا لهسلا يفو #* نهرياصحو. هنيدم نورشعو ةعست ةلمجلا نومرو
 ةنيدم رشع ةعبرا مياثرريدجو اريدج مياثيدعو ميارعاس #* اقيزعو رخوس مالرعو ثومري #* ميراعو حوفتو
 نوبخ * نولغعو ثاقصابو شيخأل » ليانقيو ايفصمو ناعلدو #* ادج جربو اشادحو نانص * نهرياصحو

 * “نشعو رثعو هنبلو * نهرياصحو ةنيدم ةرشع ةتس اديقمو امعانو نوغاد تسيب ثاردج »* سيلثجو سامهأو
 نورقع نمو # اهضابراو اهارقو نورقعو »* اهضابراو ارق عست هشنارمو بيزكاو هليعقو »* بيصنو هنشاو متفيو
 رمعبلاو رصم يداو. يلا اهضابراو اهارقو هزع ابضابراو اهارقو دودشاو # اهضابراو دودشا بناج يلا املك يبرغلا يلا
 | * مينعو همتشاو بسنعو #* ريبد يه هنس ةيرقو هندو د هكوسو ريتيو ريمش لبجلا يفو * همختو ريبكلا
 هطمحو #* هقفاو حوفت تميبو.موني: » نعشاو همودو براو #* اهضابراو يرق رشع .دحا هلجو. نلحرو نشجو
 * حونزو معدقيو لعرزيو # هطويو فيزو لهركو نوعمو د اهضابراو ارق عسست روعيصو نوربح يه عبرا ةيرقو
 تمس ىنقتلاو ثنع تييبو تزعمو #* رودجو روص تميبو لوهتحو # اهضابرلو ارق رشع هنمتو هعبجو نيقشو

 نيدم ةخبسلا تيب هيربلا ةيحان ينو د اهضابراو نيتيرق هبرهو ميرعي ةيرق يه لعب ةيرقو # اهضابراو ارق
 ونب ردق ام مالسلا ةنيدم نكاس يسوبيلاو #* نهرياصحو نيادم تمس ادج نيعو ململا ةيرقو ناسبن # اكاكس
 ظ < نامزلا اذه يلا ميلشروا يف اذوهي.ينب عم ماقاف هلتق يلع ليارسا

 ْ ْ رشع سداسلا لصفلا /

 تيب يلا لبجلا يف امرأ نم ادعاص ةيربلا يقرش احيرا هايمل احيرا ندرا بح نم فسوي ينبل مهسلا جرخو

 يلا يطيلفيلا مهحأ يلا ابرغ ردمتو > ثوراطع يلوالا مهن يلا ربعيو ازول يلا ليا تيب نم جرخو # ليا
 ميارفا ينب مح ناكو 2 ميارفأو اشنم فسوي ودب اولحاو :رحجبلا هتيابن ناكو رزج يلا ٍقلفسلا نوروح تيب



 ل

 نم كثاثمخملا ابرغ مختلا جرخبو # يناقوفلا نوروح تنيب يلا رادا تيورطع اقرش مهتلعمن مهت ناكو مهليابقل

 ثوراطع يلا احبارا نم ردو #2 احيرا يلا قرشلا ةهج دح نم ربعيو وليش ثانات اقرش مهتلا روديو لامشلا
 رحملا يلا هتيابن نوكتو اناق يداو ابرغ مهنتلا ريسي حوفت نم #* ندرالا يلا جرخيو احيرا ةبج نم اقليو اثارعانو
 * اهرياصحو ندملا عيمج اشنم يب ةلحأ طسو يف ميارفا ينبل ةدرفملا ندملاو #* مهرياشعل ميارفا طبس هلع هذه

 * ةيزجلا ايدوم مويلا اذه يلا ميارفا ينب طسو يف ماقاف رزج يف ميقملا يناعنكلا اولتقي ملو

 ٠ رشع عباسلا لصفلا

 < ةينثبلاو شرجلا هل ناكو ابراحع الجر ناك هنال ذاعلج وبا اشنم نب ريخامل فسوي ركب هنال اشنم طبسل مهسلا ناكو
 ,الواه عاديمس ينبلو رفاح ينبلو مخاس ينبلو ليارسا ينبو قليح ينبلو رازاعلا ينبل مهليابقل نييقابلا اشنم ينبل ناكو
 ناكو روكذ دالوا هل نكي مل اشنم نب ريخام نب ناعلج نب. ارفيح نب ناهثلصل, د مهليابقل روكذلا فسوي نب اشنمونب

 مادقو نون نب عشوي مادقو مامألا رازاعلا مادق نمدقتو د اصرتو اكلمو المستو اعونو الخأ نهءامساو تانب هل
 * نييبأ ةوخا نيب اميف ةلجم هللا رماب نهاطعاف انتوخا نيب اميف ةلعهن انيطعي ناب يسوم رما هللا نلقو .اسورلا
 ةلحأ نكلم اشنم تانب نأل * ندرالا ةزيج نم يتلا ةينثبلا»و شرجهلا ضرا يوس ةرشع اشنم ظوظح تمعقوف
 يتلا ثائمغملا ريشا نم اشنم مخت تناكو # نييقابلا اشنم ينبل تراص شرجلا ضراو نهتوخا نيب اميف
 اشنم مخت يلا يهو حوفت ضرا تناك اشنمل + حوفت نيع ناكس يلاو نميتلا يلا مختلا را سلبان رهاظ يلع
 اشنم ندم نيب اميف ميارفال ندملا ءالاه يداولل بونجلا ةبج نسم اناق يداو متلا ردعتتو #2 ميارفا ينبل
 دلب نمو همت رحبلا ناكو اشنمل لامشلاو ميارفال بونجلا درحبلا هتيابن ناكف يداولا لامش نم اشنم متو

 اهعايضو ماعالبيو اهقيتاسرو ناش تيب ريشاو راخاسي دلب يف اشنمل ناكو # اقرش راخاسي نم الامش. نوقلتي راشا
 أولصاتسي نا اشم ونب اوردق امو د عايصلا نم اهلوح امو ودغم ناكسو اهيحاونو رودو نيع ابشويو اهارقو رديباشويو
 ةيزجلا مهومرغا ليارسا ينب ةوق تدتشا املف * ضرالا هذه يف ماقملا نييناعنكلا نكماف ندملا .الاه لها

 اذا ميانرلاو يزرفلا ضرا ف اعضوم كل قنو ءارعشلا يلا دعصا ريثك بعش تمنك اذا عشوي ميل لاقف # هللا
 ميقملا يناعنكلا عيمجأ ديدح بكارمو لبجلا انيفكي سيل فسوي ونب لاقف #* ميارفا لبج كيلع قاض دق ناك

 اشنمو ميارفال فسوي لآل عشوي لاقف #* لاعرزي جرم يف يذلاو اهقيتاسرو ناش تميب يف يذلا جرملا ضرا يف
 نوكتو هيقتنتف ءارعش وهو لبجلا كل نوكي لب * دحاو مهس كلل نوكي 1 ةميظع وق كلو ريدك ابسعش تننا

 * اديدش ايوق وه, ديدح بكارم هل ناك اذا يناعنكلا ضرأ يلا هتيابن كلل

 2 رشع نماثلا لصفلا

 ونب اوقبو * مهيديأ نيب ضرالا تدهو نامزلا ةبق كانه اوبصنو وليش يلا ليارسأ ينب بعشلا عيمج عمتجاو
 مكضرا ثرال لوخدلا نع نويناوتم متنا يتم يلا ليارسا ينبل عشوي لاقف # طابسا ةعبس هتلمح مسقي مل نم ليارسا
 يلع اهنوتبثيو ضرالا يف نوريسي مهذفنا يتح طبس لك نم لاجر ةشالث مكل اويه د مكيابا هلا هللا مكاطعا ينلا
 نوفقي فسوي لاو ابونج همخت يلع بفقي اذوهي ماسقا ةعبس ا.نومسقيو * يلا كلذب نويجو مكتلحأ هبجوت ام
 يدي نيب .ةعرقلا مكل حرطا يتح انهاه يلا كلذب نويجتو ماسقا ةعبس ضرالا نوبتكت متناو د المش مهم يلع
 اشنم طبس فصنو نيبوار ناجح يطبسو هتلحن هللا ةميأ قوقح نآل مكعم ابيصن يويل طبسل سيل نآل # انبر هللا
 نيرياسلا عشوي يصوو اوضمو موقلا ماقف هللا دبع يسوم مهاطعا يذلا اقرش ندرالا ةزيج نم مهتلحت اوذخا
 يف هللا مادق انهاه مكنيب ةعرقلا حرطا يتح يلا اودوعو اهوبتكأو ضرالا يف اوريسو اوضما وق ضرألا ةمسق بيترعتل



  ركسعملا يلا عشوي يلا اواجو باتك يلع ماسقا ةعبسب اهيحاون ءامساب اهوبتكو ضرالا اوناطو موقلا يضمف + وليش

 + مهماسقأ هبجوت امك ليارسأ ينب يلع ضرالا كانه مسقو برلا مادق وليش يف مهسلا عشوي مهل حرطو »* وليشب
 لامشلا ةهج نم مهسوحت ناكو * فسوي ينب نيبو اذوهي ينب نيب مهتعرق مح جرخو مهليابقل نيماينب طبس دعصف
 يلأ كتلنه نم مخغتلا زاجو # نوا ةيرب هتياهن ناكو ابرغ لبجلا يف دعصو الامش احيرا فتك يلا دعصو ندرالا نم

 نوروح تيب يلبق نم يذلا لبجلا يلع رادو ثورطع يلع ردحماو ليا تيب نم ابونج اهفتك يلا ازول
 هتياهن تناكف نوروح تيب هلابق يلع يذلا لبجلا نم ابونج برغملا ةهج نم رادو مختلا ذخاو # يللفسلا
 بنعلا ةيرق فرط نم بونجلا ةبج نمو * برغلا ةبج هذه اذوهي هتيدم بنعلا ةيرق يه يتلا لعاب ةيرق
 روغراسي نع يذلا منهج يداو مادق يذلا لبجلا فرط يلا ردحلا مث * حيفت نيعم يلا ابرغ مغتلا جرخ

 لامشلا نم .ردحلاو #* لاغور نيع يلا ردحناو ابونج يسوبيلا فتك يلا منهج يداو ةيحان يلا لزنف ةربابجلا
 ةلابق يلا راصو #* نيبوار نب نهوب رجح يلا لزنو مهمودا هبقع ةلباقمل ثوليلج يلا مث سمش نيع يلأ جرخو
 رجب ناسل يلا هتياهن تنناكو المش الغح تيب فتك يلا زاجو مهتلا لزن مث #* ءارعشلا يلا لزنو المش ةخبسلا
 ينب ةلمن هذه قرشملا ةهج نم مخاتم ندرالاو ' * بونجلا محنت اذه ابونج ندرالا فرط يلا المش ململا

 * ليا تميبو ميارمصو ابارع تميبو »* صاصقلا قمعو الغح تميبو احنرا #* مهليابقل ارياد اهموحت# نيماينب
 * ثورابو امارو نوعبجو # اهقيتاسرو انيدم ةرشع اتنثا ةعبجلاو ينفعو ينامعلا ارفحو ه ارفعو اراف» ميوغو
 ةنيدم رشع ةعبرأ ةيرق ةعبج ميلشروا يه يسوبيو فلا عالاصو # الارتو ليافريو مقأرو * يصوسو اريفكو افصسو
 ١ 000 مهليابقل نيماينب ينب هله هذه نهرياصحو

 رشع عساتلا لصفلا ظ
 عباشو عبس ريب مهتلحن يف مهل ناكف »* اذوهي ينب نيب ام مهتلحأ ناكو مهليابقل نوعمشل يناثلا مهسلا جرخو

 * اسوس راصحو كثوبكرم تميبو عالقصو # امرحو لوثبو دالوت لأو # مصاعو البو لاعوش راصحو ه* ادالومو
 عيمجو + اهعايضو ندم ةعبرا ناساعو رئاغو نومر نيع: * اهيحاونو ةديدم ةرشع ةنلث ناحورسو ثوابل تيبو
 اذوهي ينب مهس نم # مهليابتل نوعمش ينب ةلحن هذه بونجلا ةمارو راب لعاب يلا يالوه لوح يتلا رياصحلا
 ميسلا دعصو #* مهتلحأ طسو يف نوعمش ونب لحتلاف مهنم رثكا اذوهي ينب مبس نأل نوعمش يب ةثارو تناك
 ءاجافو ثسابد يقلو المعرم برغلا يلأ مهمحن دعصو # ديراس يلا مهتلح مخ ناكو مهليابقل نولباز .يبل ثلاثلا
 ثارباد يلا جرخو روبات ثولسك مخ يلع سمشلا .قرشم اقرش ديراس نم عجر مث » ماعنقي رهظ يذلا يداولا
 نم مهتتلا هب رادو # اعينو اوثم نومر يلا جرخو نيصاق اتع رفيح انج يلا اقرشم ءاجو #* عيفاي يلا دعصو
 ةنيدم ةرشع اتنثا محل تميبو الاديو نورمشو لالهانو ثاطقو # لياعتفي يداو هتيابن تناكو نوثانح لامش
 * مهليابقل راخاسي ينبل عبارلا مهسلا جرخو د مهقيتاسرو ندملا ءالوه مبليابقل نولباز ينب ةلحأ هذه # اهعارضو
 ثممارو »* ضصباو نوهستو ثيبرو #* ثرحاتاو نؤايسو ميارافحو * مالوبو ثيولوسكو كاَعرزي مهموحت ناكو

 ةنبسس ندرألا مهمهت ناكو سمش تميبو اميصحاسو روبات مختلا يتلو + صيصف تميبو ادج نيعو مينج نيعو
 سماغلا مهسلا جيرخو * نهقيتاسرو ةروكذملا ندملا مهرياشعل راخاسي ينب ةلمي هذه #* مهرياصحو هنيدم رشع

 لمركلا اقلتو لياسمو داقمع غلاملاو * فاسخاو نطابو يلعو تاقلح مهدح ناكو # ميليابقل ريشا ينب طبسل
 ليا متفي دهوو نولوبز يقلي مث نوجاد تيب يلا سمشلا قريشم ةيحان نم عجريو #* نائبل روحتسو ابرغ .

 * يربكلا نوديص يلا اناقو نومحو هببوحرو نورفعو #* ةرسي لوباك يلا جرخ#و ليايعتو جرملا تيب الامشو'
 امعو # ابيزخا طخ نم رجلا .هتياهن نوكيو اسوح يلا دوعي مث روص نصح ةنيدص يلاو امار يلا موختلا جرخينو .

 * نهقيتاسرو ندملا ءاوه مهرياشعب ريشا ينب ةلمن هذه د نهقيتاسرو ةتيدم نورشمو ناتنثا بوحرو قويفاو



 ةرصعملا باعساو مينعاص يه ينلا نوليا نمو فلح نم مهموخت ناك #* يلاتقن ينبل سداسلا مهسلا جرخو
 نولباز يقلو قوقوح يلا هنم جرخو روبات ثونزا يلا ابرغ مهنتلا داعب #* ندرالا هتياهن ناكو موقل يلا ليانبيو
 + ترانخو تاقر تامح ريص ميدص نوصحلا ندم نم * سمشلا قرشم ةهج نم ندرالا اذوهيو ابرغ ريشلو ابونج
 تيبو ثانع تميبو ميرحو ليا جربو نواريو #* اروصاح نيعو تاعرذاو سداقو #* روصلحو امارو اماداو
 ناد ينبلو #* مهرياصحو ندملا هذهو مهليابقل يلاتفن ينب .ةلحن هذه * نبقيتاسرو ةنيدم ةرشع ةعست سمش

 »* الثيو نولاياو نيبلعاشو * سمش نيعو لواتشاو اعرص مهلاحت محن ناكو * عباسلا مهسلا جرخ مهليابقل
 مهلا عم نوقرو نوقريرمو * نومر ثجحو قارب ينبو نوبهيو ثالعابو نوتبهنو اقتلاو * ارقعو اثانمتو نولياو
 اهومسو اهيف اونكسو اهوُيروو اهلها اولتقو اهوكلسو ميشال اوبراحو اودعصو مهنم نأد ينب محل جرخو # افاي ةبجو
 ضرللا ةمسق ىم اوغرف املو مهيحاونو ندملا هذه مهرياشعل ناد طبس ةلحن هذه + مهيبأ ناد مساب نأد

 يف حراس تميب اهيف لام يتلا هنيدملا هللا رما نع + مهطسو يف ةلحأ نون نب عشويل ليارسا ونب اوطعأ اهموختو
 ينب طابسا ءابا ءاسورو نون نب عشويو مامالا رازاعلا لحنا يذلا كالمالا هذه * اهنكسو اهانبو هوطعا ميارفا لبج
 * ضرالا ةمسق نم اوغرفو دهشملا ءابخ بابب برلا ةرصم وليش يف هةعرقلاب ليارسأ

 نورشعلا لصفلا ْ
 » يسوم دي يلع مهترما يتلا فوقولا ندم اوطعي يتح ليارسا ينب بطاخ ج# اليات عشوي هللا ملكو

 يلا لتاقلا بربيل * مدلا يلو نم افقو مكل نوكتف ةفرعم و دصق ريغب ايهاس اسفن لتق لتاق لك ابيلا برهي

 ميقي اعضوم هوطعيو ةعيدملا يلا ميلا هومضي يتح * هتمسح اهخويشل لوقيو اهباب يلع فقيو ندملا هذه يدحا

 * هلبق امو سما نم لوتقملل ضغاب وه سيلو دمعت ريغب لتق هنال هيلا هوملسي ال هارو مدلا يلو درط !ذاخ مهعم هيف
 كلت ين نوكي يذلا مظعالا مامالا تومي نا يلا مكمل ةعامجلا مادق هفوقو نيح يلا ةنيدملا كلت يف سلجو

 ميارفا لبج يف سلبانو يلاتفن لبج يف ليلجلا يف سدت اوفقواف #* هلهاو هتنيدم يلا لتاقلا دوعي ذينيحن مايإلا
 طبس نم لبمسلا يو ةيربلا يف ارصاب اوعفدف اقرش امحيرأ ندرا ةزيج نمو »* ادوهب لبج يف نوربح يهو عبرا ةيرقو
 ينب عيمجل ةمرح ةفقوملا نك ءاواه اشنم طبس فصن نم ةينثبلا يف نالوجو ذاج طبس نم شرجلا ةمارو نيبوار
 مادق هفوقو نيح يلا مدلا يلو هلتقي الو اوهس سفن لتاق لك ابيلا برهي يتح مهعبم رواجملاو بايرغلاو ليارسا
 : ظ * هورب يرب ناك ناف ةعامجملا

 ظ نورشعلاو يداعلا لصنلا

 ١ ليارسا ينبل يذلا طابسالا ءاسور يلاو نون نب عشوي يلاو مامالا ربعلا رازاعلا يلا يويل طبس ءاسور مدقتو
 عمدق * انمياهبل اهتينفا نوكتو اهنكسن اندم انيطعي ناب ,يسوم رما دق هللا الوق. ماشلا ضراب وليش يف مهل نيلياق

 ةرشع ةنلث ةعرقلاب نيماينب طبس نمو نوعمش طبس نمو !نرهي طبس نم مهل جرخ يويل طبص نم يذلا ربعلا

 رشع ةثلث ةعرقلاب ةينثبلا يف اشنم طبس هفصن نمو يلاتفن طبص نمو ريشا طبس نمو راخلسي طبس رياشع نم نوشرج
 يطعاف # ةفيدم ةرشع اتنثا نولباز طبس نمو داج طبس نمو نيبوار طبس نم مهليابقل يراوم ينبلو * ةديدم
 نمو اذوهي طبس نم اوطعاف »* يسوم هللا رما ام هببسسح ةعرقلاب نيتيدفاو ندملا ءالوه يويل ينبل ليارسا وئب
 ميل نلل يويل ينب نم يثاهقلا ليابق نم نوره ينبل تنناكو # اهيامساب يعدت يتلا ندملا .الراه نوعمش يب طبس
 ةنيدملا لقح اماف * اهلوح اهتيذفاو اذوهي لبج ين نوربح يه يتلا قانعوبا عبرا ةيرق مهوطعاف الرا مهسلا ناك



 برهي ةنيدم نوعمش اطبسو !ذوهي طبس نم اوطعا ربحلا نوره ينبلو * هتزاحا انفوي نب بلاكل اهرطعاف اهرياصحو
 اطيو نياعو # اهانفو ريبدو اهانفو نولاحو د نهانفو عومتشاو ريثيو # اهانفو انبلو اهانفو نوربح اهيلا لتاقلا
 + اهانفو .عابجو اهانفو نوعبج نيمايئب طبس نمو #* نيطبسلا نيذه نم ندم عستلا ءالوه نهانفو سمش نيعو
 ليابقلو * نيتينفاو ةئيدم رشع ةنلث ةميالا نوره ينب ندم عيمجت * ندم ةعبرا اهانفو نوملعو اهانفو ثوثادعو
 برهم ةنيدم مهوطعاف # ميارفا طبس نم مهتلعأ ندم تناك ثهاق ينب نم يويل طبس نم نييقابلا ثهاق يب
 طبس نمو #* ندم ةعبرا اهانفو مياصبقو اهانفو نوروحو # اهانفو رداجو ميارفا لبج يف اهانفو سلبان لتاقلل
 جانعت اشنم طبس فصن نمو # ندم عبرا اهانفو نومر ثجو اهانفو نوليأو # اهائفو نوثبجو اهانفو اقتلا نأد
 ملو + نيقابلا ثهاق ينب ليابقل نهتينفاو ندم ةرشعلا هذه عيمج د»* نيثنيدم اهانفو نومر ثجو اهانفو
 اهتيدقأو ارتسعبو اهتينفاو ةينتبلا يف نالوج لتاقلل برهع ةنيدم اشنم طبس فصن نم نييويللا ليابق نم نوشرج
 عبرأ اهانفو مينج نيعو اهتينفاو ثيومريو # اهتينفاو ثاربادو اهتينفاو نويسق راخاسي طبس نمو - * ناثنيدم
 نمو #* ندم ةعبرأ اهتينفاو ثوبحرو ثاقلحو # اهتينفاو نودبعو اهتينفاو لياشم ريشا طبس نمو * ندم
 + ندم ةشثلث اهينفاو ناترقو اهينفاو رود ثومحو اهتينفاو ليلجلا يف سدق لتاقلل برهم ةنيدم يقاتفن طبس
 طبس نم نييقابلا نييويللا يرارم ينب ليابتلو » نهتينفاو ةنيدم ةرشع ةئالث مهليابقل نوشرج ينب ندم عيمجن
 صهايو رصاب نيبوار طبس نمو »* ندم ةعبرا امهتينفاو لالهانو انسدو # امهتينفاو اترقو ماعنقي نولباز
 شرجللا ةمار لتاقلل برهم ةتيدم ذاج طبس نمو #* ندم ةعبرا امهتينناو ثاعفيمو ثومدقو # امهتينفاو
 نوقابلا مهو مهليابقل يرارم ينب ندم عيمجن » ندم ةعبرا امهتينفاو ريزعيو نابشحو # امهتينفاو نيركسعلاو
 لوعبراو نامث ليارسا ينب كلالما نيب اميف يويل ينب ندم عيمجن # ةنيدم ةرشع اتنثا مهمهس ناكو يويل نم
 ينبل هللا يطعاو #* نذملا ءاراه عيمجل كلذك اهلوح اهتينفاو ةنيدم ندملا ءالواه تناكف * نهتينفاو ةئيدم

 ام لثم ارياد هللا مهحراو #* اهيف اوماقأو اهوثروو مهيابال اهيطعي هنأ فلح يذلا ضرالا عيمج ليارسا
 يش طقس ام 4+ مييدياب هللا مهملسأ مهعيمج لب مهيادعأ عيمج نم مهمأدق دحأ فقو امو مييابال دعو

 * مص عيمجلا لب ليارسا لال هب هللا دعو يذلا نسحلا دعولا عيمج نم

 نورشعلاو يتاثلا لصفلا

 هب مكرمأ ام عيمج متظفح متنا مهل لاقو #* اسشْنم طبس فصنو داج يبو نيبوار ينبل عشوي يعدتسا ذينيح
 مويلا اذه يلا ليوطلا نامزلا اذه مكتوخا متكرت امو #* هب مكترما ام عيمج يف يلوق متلبقو هللا دبع يسوم
 ضراو مكلزاتنم يلا اوضماو اوهجوتف مكدعو امك مكتوخا هللا افوا دق نآلاو # مكبر هللا ةيصو اففح# متظفحو
 يتلا ةعيرشلاو ةيسولاب اولمعاو ادج مكسفنا اورظفحا نكل' * ندرالا ربع يف هللا دبع يسوم مكاطعا يتلا مكتزاحا
 قاصتلالاو هاياصول ظفحلاو هقرط يف كولبسلاو مكبر هللا ةبحت نم ندرالا ربع يف هديع يسوم دي يلع هللا مكاصوا

 اشنم طبس بفصنلو # مهزانم يلا اوضمو مهقلطاو عشوي مهكرابو * مكسفناو مكبلق عيمج# هتدابعو_هتعاطب
 مهقلطا عشوي نا اضياو ابرغ ندرالا ةزيج يف مهتوخا عم عشوي. يطعا رخآلا فصنللو ةيئلبلا يف يسوم يطعا
 بهدذو ةضفيو ادج ةريثك يشاومبو مكلزانم يلا اودوع ريثك لامب الوق مهل لاقو د :مهكرابو مهلزانم يلا اوضمو
 داج ينبو نيبوار ينب عيمج داعف مكتاوخا عم مكيادعا بلس اومستقاو ادج ةريدك بايثو ديدحو ساعنو

 مهتزاحا ضرا يلا يسوجرجملا ضرا يلا اوضمف ماشلا ضرا يف ينلا وليش نم ليارسا ينب دنع نم اشنم طبس فصنو
 داج ونبو نيبوار ونب اونبو ماشلا ضراب ينلا ندرالا راوغا يلا اواجو * يسوم ديب هللا رما نع ابيف اوزاحنا يتلا

 يب دق نأ ليارسا ونب عمسف # رظنملا ميظع ندرالا راوغا يلع ماشلا ضرا ةلابق احبذم اشنم طبس فصنو .
 * ليارسأ ينب ةزيج ةيحان يلا ندرألا راوغا يلع ماشلا ضرا ةلابق احبذم اشْنم طيس فصنو اج وئبو نيبوار ونب



 ونب لسراو * مهرلتاقيو ميلا اودعصي يتح وليش يلا مهرساب اوعمتجا ليارسا ونب هكلذ عمس املف لإ
 سير لجر طبس لك نسم سير ءاسور ةرشع هعمو # ربهلا رزاعلا نسب ساعتتف شرجهلا ىفرا يلا مهيلا ليارسا
 مهوبطاخر شرملا .ضرا يلا انمي طبس فصنو ذاج يبو نيبوار ينب يلا اواهن # ليارسا فولال مهيابا تيبل
 - هللا ةعاط نع .مويلا عوجررلل ليارسا هلاب متثكن يذلا مثنكنلا اذه يش يا ليارسا ينب عيمج لاق اذكه + الوق
 يلا هعبت .نم ادفضنت ام يذلا روعف رزو مكدنع ليلق له # هللا ىلع مويلا مكنايصعو ا مكبر

 هنوفلاهتت مويلا متنا اونوكتف هللا تعاط يرو نم مويلا نوعجرت متناو * برلا بعش يلع طغسلا ناكر مويلا اذه
 بصن يتلا هللا ةلهن يضزا يلا اوربعاف سجن مكتزاحا ضرا ىاك نأف :* ليارسا ينب عيمج يلع طغسي دغر
 هللا يذم يريس احيذم متلمع دق هثممح انيلع:اوفلاغت ال هللا يلع اوصعت الو انعم اوكلصاو هبدرلا نكسم ابيف
 ام دحاو لجر وهو ليارسا ينب عيمج يلع طغسلا ناكف مرعلا يف اثكن كثكن حراز نب ناخاع سيلا # انهلا
 ره هلآلا برلا * ليارسأ يب ءاسورل ايلاقو اشكنِم طبس فصنو داج ونبو نيبوار ونب باجاف #* هبنذب هدحو تام

 يف انيقري الف كلذ انلمف هللا يلع نايصع وا فالخب ناك نا نوملعيس ليارسا ونبو ملاعلا وه هلالا برلاو رداقلا هللا
 ةالص وأ ةحبد وا هيده وأ انابرق هيلع دعصن وأ هللا ةعاط نع دوعن ىتح. احبذم انل انينب ناك نأو #* اذه انموي

 مكل يشن يا انينبل مكونب لوقت ادغ انلقف انبولق لخاد مغ نم الا هانلعف نكن مل ناو # هلعف نمم مقتني هللاف

 انعم مكل سيلو ندرالا وهو لاج ينبو نيبوار ينب اي مكنيبو اننيب ازجاح هللا لعج دقو * ليارسا هلا هللا عم
 لب د ةحصاذل الو ةديعصل ال مبذملا اذه ينبن نأآلا انلقف #* هللا ةدامع نع انينب مكونب لطعين هللا يل بمهصن

 ادغ مكونب لوقت الو انتالصو اندياعصو انحابذب هترصحب هللا ةدابهل مكلامجاو انلايجا نيبو مكفيبو اننيب وه دهاش
 هللا ميذم لكش اورظنا لوقنف اندعب انلايجالو انل اذه اولاق اذا نوكيف“ * انعم هللا يف ببيصن مكل سيل انينبل
 + هنكسم ينو هللا ميذم يف ظح انل ناب اننيبو مكنيب اميف ادهاش نوكي لب ةحيابذل الو نابرقل ال انوابا عنص يذلا
 ايهلا :هللا مبذم يوس ةحببذ وأ ةيده وأ ةديعصل احبذم يبن وا هتعاط نع عجرن وأ هللا فلاخت نا انل اشاح

 .مالكلا هعم نيذلا ليارسا ينب فولا ءاسورو ةعامجلا ءاسورو نهاكلا ربجلا ساعيبف عمس املف #* هنكسم مادق يذلا

 نيبوار ينبل مامالا ربحلا رزاعلا نب سامنتف لاقو # مهدنع هعقوم نسح اشنمو ذاج ونبو نيبوار ونب هلاق يذلا
 * هللا باقع نم ليارسأ يب ةعامج متصلخ .ذينيهت هب متئكن ام يذلا انعم هللا نا انملع مويلا اشنمو ذاجو
 ينب دنع يلا ماشلا ضرا يلا شرجلا ضرا نم ذاجو نيبوار يفب .دنع نم فارشللاو ”مامالا رزاعلا نب ساحنبف عجرو
 نسم هيلع اومزع اوناك ام اوهمتي ملو هللا اوركشو ليارسا| ينب دنع :كللذ نسهف * باوجلا مهيلع اودرو ليارسا
 نيب دهاش هنال دهاشلا مبذملا داح ونبو نيبوأر وبب يميسف » اهيف نوميقم مه يذلا ضرألا تكاالهاو مهلاتقل .دوعصلا

 4 + ىلا هللا وه هللا نأ مهنيبو ليارسا ين

 ٠ 1 نورشعلاو ؛ثلاثلا لصفلا 0
 * نسلا .يف نعطو خاشو عشوي ربكو مهيادعا عيمج نم ليارسأ يب .هللا حارا ام دعب .ةريثك مايا. دعب ناكو

 .فقيك دالبلا هذه .يف اناكس مكلبق اوناك نيذلا مما ريابسب مكهالا هللا لعف ام عيمج مترظن دق متنأو * سلا

 اوقب نيذلا ممللا دالبب مهسلا مكل تحرط دق .اورظنا * مكنع لتاق وه مكهلا هللا نال مكيديا نيب نم هللا مهكلها
 مهعفدي وه مكهلا برلاو * سمشلا برغم ريبكلا ربعلاو.تلتق نيذلا ممالا عيمجو ندرالا نم مكطابسال ةلحن
 مكدعو امك مهدالب .ةيقب نوئرتو مهديبيف .ةيشحولا عابسلا مهيلع ثعبيو مكيديا نيب نم مهصرفيو مكمادق نم
 الو ةنمي هنع ظلدعت اليل يسوم .ةعيرش باتك يف بوتكملا عيمج# لمعلاو ظفحأل ادج اودتشت نا بمجف ه« هللا

 نودجهست الو مهنودبعت الو نوفلعت الو .نوركذت ال مهتادوبعم مسابو مكعسم نيقابلا بازحإالا هذهب اوطلتمم' او * ةرسي
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 ةميظع ابازحا مكيديا نيب نم هللا لصاتسا دقو د مويلا اذه يلا متلعف امك نوكسمتت هبو مكبر هلل لب * مه
 امك مكنع براعتلا وه مكهلا هللا نال افلا مزهب مكنم دحاولا #* مويلا اذه يلا مكمادق دحا فقو ام متناو ادج
 نيذلا ممالا .الوه ةيقبب مطلتخاو متعجر نا مكنال * مكهالا هللا ةبحم يف مكسفنا اوظفحت نأ بجبف د مكدعو
 ممالا ءاره لاصيتسا يلا دواعي سيل هللا نا اوملعا # مكيف اولخدو مهيف متلخدو مهومترهاصو مكعم اوقب دق

 نسم مككاله نيح يلا مكبانجا يف نيكاكسلاو مكنيعا يف ةنسالا لثم اقهوو ان مكل نوريصي لب مكيديا نيب نيذلا
 اوملعاف ضرالا لها عينمج ليبس يف بهاذ مويلا اذ انا اه د مكهالا هللا مكاطعا يتلا ةنسحلا ضرالا هذه يلع

 مكهلا هللا مكدعو اهب يتلا ةليمجلا ديعاوملا عيمج نم ةدحاو ةملك قبي مل هنا مكسفنا عيمجو مكبولق عيمجب '
 مكدعو. يذلا ديجلا دعولا مكل مص امك هناو * ادحاو ادعو اهنم طقسي مل مكيلا اولصو لكلاو مكل تصس دقو الا
 : + مكهلا هللا مكاطعا يتلا ةنسعلا ضرالا هذه يلع نم مكل هكالها نيح يلا ةيدرلا ديعاوملا مكيفاوت. كلذك هب هللا
 مككل يف برلا بصغ كىتشي اهل متدجتو رخآ تادوبعم متدبعو مترسو هب مكرمأ يذلا مكهالا برلا دهع متزج ادا

 ٠ * مكاطعا يتلا ةديهلا ضرالا يلع نم ةعرس

 ' نورشعلاو عبارلا لصفلا

 ميهيافرعو مهماكحو مهياسورو ليارسا ينب خحويشب يعدتساو وليش يلا ليارسا ينب طابسأ عيمج عشوي عمجو
 نسم مكرابا نكس تارفلا فلخ ليارسا هلا هللا لاق اذكه ليارسا ينبل عشوي لاقو * برلا يدي نيب اوفقوف
 يف هتريسو ربنلا فلخ نم مكابا ميهربا تذخاف *رخآ تادوبعم اودبعو روحان وبأو ميهربأ وبا حرات رهدلا ميدق

 دهارشلا لابج صيعلا تيطعاو صيعلاو بوقعي قحسا تتقزرو »* قمسا هتقزرو هلسن ترثكو ماشلا عيمج
 كلذ دعبو مهيف تلعف امك نييرصملا تمبرضو نورهو يسوم تملسراف » رصم يلا اولزن هونبو بوقعيو ابثريل

 »* مزلقلا رح يلا ليخو بكرب مهارو رصم لها اودرطو رحبملا يلا اواجو رصم نم مكابا تمجرخاو # مكتجرخا
 مهب لعف ام مكنويع ترظنو مهقرغف رحملا مهيلع در مث نييرصملا نيبو مهنيب املظ لعجف هللا يلا مكوابا اوخرصف
 ربع يف نينكاسلا نيينارومالا ضرا'يلا مكب تيجو # ةريثك نينس ةيربلا يف مكءابا اوماقاو ةميظعلا تايالا نم
 باوم كلم اروفص نب قالاب ماقف # مكمادق نم مهكلهاو مهضرا مكثروو مكديب مهملساف مكوبراعن هللا لاق ندرالا

 نسم مكتصلخو مكتكرابف ماعلب نم لوبقلا تيش امف # مكتنعلل روعب نب ماعلبب اعدو ذفناو ليارسا ينب براجحو
 يسوجرججلاو يتيدلاو ياعفكلاو يزرفلاو يرومألاو. احرا لها مكبراحو احيرا لا متمحو ندرألا متزحو * هديا

 * مكيسقب الو مكفيسب الو مكيديا نيب نم مهتدرطو فوغلا مكمادق تلسراو د مكديب مهتملساو يسبويلاو يوعلاو
 * اهرامث نولكءات متناو اهومتسرغ ام انوتيزو اموركو اهيف متمقاو اهومتينب ام ارقو اهيف متبعت ام اضرا مكتيطعاو
 رصم .يثو ربنلا فلخ مكوابا اهدبع يتلا تادوبعملا اوليزو ميلس بلقو ميح داقتعاب هودبعاو هللا نم اوفا

 مكوابا دبع يذلا دوبعملا اما نودبعت نم مويلا مكل اوراثخاف هللا ةدابع مكدنع احببت ناك ناو # هللا اودبعاو

 بعشلا باجاف # هللا دبعن يبا تيبو اناو مهضرا يف نوميقم متنا يذلا نيينارومالا دوبعم امعاو رهنلا فلخحلا7
 راد نم رصم ضرا نم انءاباو اندعصا يذلا انهلا هللا نا #* هريغ ةهلا دبعنو برلا ةدابع كرتن نا اناغاح لاقو

 بوعشلا عيمج يقو ابيف انرس يتلا قرطلا عيمج يف انظفحو ةميظعلا تايالا انتدهاشمب عنص يذلا ةيدوبعلا

 امفيا نت انمادق نسم ضرالا يف نكاسلا يرومالا# بوعشلا .الوه عيمج هللا درطو #* مبنيب اميف انربع يذلا
 مكمرجي رفغي ال رويغ رداق ششاطب سودق هلا هنال هنودبعت نوقيطت ال موقلل عشوي لاتف # انهلا هنال هللا دبعن

 لاقف . .*.مكيلا نسحا امض دعب مكانفاو مكب رضاو عجر.هريغ ادوبعم متدبعو هللا متكرت اذا مكنال مكاياطخو

 اولاقف هللا ةدابع مترتخا نق مكنا مكسفنا يلع دوهش متنا عشوي مهل لاقف # دبعن هللا لب أل عشريل بععشلا

 لاقف #* ليارسا هلا هللا يلا. مكبولق اوايمو مكنيب اًميف يتلا ءانرغلا تادوبعملا نآل' اوليزا لاقف + درهش صن



 يف امكحو ادهعو امسر مهل لعجو مويلا كلذ يف ادهع موقلل عشوي عطقف # لبقن درماو دبعن انبر عشويل موقلا
 هماقاو اريبك ارجح ذخاو هللا ةعيرش باتك يف فتاوملا هذه عشوي بتكو #* ليارسا هلا نكسم مادق وليش
 .هنالو انيلع ادهاش ماقم رجتلا اذه اره بععشلا عيمجل عشوي لاقو « هللا سدق يف يتلا ةطولبلا دنع كانه
 يلا دحاو لك موقلا عشوي قلطاو + هللا اودحمس اليل مكيلع ادهاش نوكيف انل هلاق يذلا هللا لوق عيمج عمس
 رهجك يف هوئفدو د ةنس نيرشعو هيام ءانبا نم وهو هللا دبع عشوي تام رومألا هذه دعب ناك املف د هتلمن

 اهب نتخ يتلا نيكاكسلا كلت هربق يف هعم تنفدو سعاج لابج لامش نم ميارفا لبج شراج لبج يف هتلعن
 نامزو عشوي نامز لوط هللا موقلا دبعو # هللا رما امك مويلا يلا تلانه يهو ناوص ةرخس نم ليارسا وئب
 نيذلا فسوي ماظعو #* ليارسا ينبب لعف يذلا هللا لعف لك اوفرع نيذلا هدعب مهرامعا تلاط نيذلا جويشلا
 يبا رومح ينب دنع نم بوقعي يرتشا يذلا رجشلا لقح يف سلبان يف اهونفد رصم نم ليارسا ونب اودعصأ
 هنبا ساحنتف ةعيض يف هونفدو تام كلذ دعب ربحلا نوره نب رزاعلاو * ةلعن فسوي يبل راصو ةمن ةيمب ماهغش
 * ميارفا لبج يف هل اهاطعا يتلا

 نون نب عشوي باتك مت

 .ليارسا يسب ماضقلا

 لوالا لصفلا

 انجورخ يف اربدم انل نوكي نم اولاقو هللا يلا اوبلط ليارسا ينب نا هللا لجر نون نب عشوي ةافو دعب نم ناكو
 ٠ مهل ضرالا تعفد دق ينال اذوبي ونب دعصت برلا لاق # نييناعنكلا براحتل انماما دعصي ليابقلا نم نمو *

 اندعص مكمهس رضح اذا يتح نييناعنكلا براحنل انمهس يف انعم اودعصا مهتوخا نوعمش ينبل اذوهي ونب لاقف
 قازاب يف مهتم اولتقو مهماما نيينازرفلاو نييناعنكلا برلا مزهف اذوهي ينب عم نوعمش ونب قلطناف * مكعم
 قازاب بحاص برهو # نييناعتكلاو نيينازرفلا اولتقو هوبراحو قازابب قازاب كلم اودجوو * لجر فلا ةرشع
 اكلم نوعبس يدنع ناك قازاب بحاص لاقو ه# هيلجرو هيدي مهابا اوعطق هروذخا املف دوذخاو هبلط يف مه اوعرساف
 يلا هب اولخداف يب هللا عنص كلذك تعنص امك يدياوم راشح نوطقلتي اوناكف مهلجراو مهيديا مهابا تمعطق

 رانلاب اهارق اوقرحاو فيسلاب اهيف نم لك اولتقو اهوكلمو ميلشروا ادوهي ونب رصاحو # اهيف تامو ميلشروا *
 ونب قلطنا املف #» عاقبلاو نميتلاو .لبجلا يف اوناك نيذلا نييناعنكلا اوبراحتلل اذوبي ونب لزن كلذ دعب نمو
 ' ناميحاو ياسيس ابيف اولتقو عبار يرق كلذ لبق اهمسا ناك يذلا نوربح# اوناك نيذلا نييناعنكلا يلا اذوبي
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 بلاك يلاقو * بستاكلا ةيرق كلذ لبق اهمسا ناك يتلا ريباد يلا تلانه نم اوفرصنا»  ةربابجهلا ينب يملتو

 است هجوزاو رغصالا بلاك وخا زانيق نب لايانثع اههتتلاف + يتنبا'اسخع هتجوزا اهيرخاآو بتاعلا هيرق مقف' نم
 انم اهوبا بلاك اهل لاقف بادلا يلع اهسار تسسكنف ةعرزم اهلبا للست نا. تسبقشا هيلا تفز. اعلف # هتنبا
 بلاك اهاطعاف ةيقاس ينطعا نميتلا ضرا يف ينتجوزا كنال هب كربتا اثاريم ينطعا هل تلاق  يتنبا. اي“ كلاب
 يذلا اذوهي رفق يلا دوني. يلب عض يدوم ةنرق نس اودعض يسوم نتخ يليق ونبو * الفسلاو ايلعلا هنيقاسلا انيبأ

 سييناعنكلا اولتقو مهتوخا اذوهي ين عم نوعمش ونب قلطناو * كانه بعشلا اونكساق اوقلطناو تيع نميت يف
 نورقعو اهدودحو نالقسعو اهموغتو ةزغ اذوهي ونب مهتفاو #* امارح ابمسا اوعدو ةيرقلأ اوبرخاو كثافوص يف .نيذلا
 # ديدح نم بكارم منل تناك نيذلا روغلا لها اولتقي :ملو لبجلا اوثروو. !نوهي ينب برلا ناعاف  اهموغتو
 ميلشر واب اوناك نيذلا نويناسوبيلا اماف  ةربابجلا ينب نم ةثاث اهيف لتقو يسوم لاق امك نوربح بلاك يطعاو

 برلاو ليأ تميب يلأ فسوي ونب اودعصو د مويلا يلا نيماينب ينب نيب نويناسوبيلا نكسو نيمايضب ونب مهيلتقي. مل
 ٠ ةيرقلا نم جرخ# الجر سارعلا يارف زول كلذ لبق ةيرقلا مسا ناكو ليا تيب فسوي ونب ماقاو 0 مبعم
 ...توسلاب اهيف قرم لك راحو اوتكخدل ةدرقلا نخدم اراك :: نامألا تليطعنو ةيرفلا لخدم يلع انلد هل اولاقف

 .ةيرق ينبو نييناتاحلا ضرا يلا لجرلا كلذ ىتلطناف # هتيب لهاو ةيرقلا باب يلع مهلد يذلا لجرلا اوقباو
 لهاو اهركاسدو جانعت لهاو اهركاسدو ناساب تيب لها اشنم ونب لتقي ملو د مويلا يلا اهمسا وهو زول اهمسا اعدو
 كلت يف نونكسي اوناك نيذلا نويناعنكلا عضخت ملو اهركاسدو ودغم لهاو اهركاسدو ماعلبي لهاو اهركاسدو رود
 نيميقملا. نييناعنكلا .اولتقي مل ميارفا ونبو د مهوكلهي ملو جارغلا مهيدانسا ليارسا ودب يوق املف“ <. ضرأا
 اونكس نكلو لالهن لهاو نورطق 0س اوكلبي مل اضيا نولباز ونبو *رزج يف مهدنع نويناعنكلا نكسو رزجب
 . لهاو ابلحو لابزياو لابح لهاو نوديصو اكع لها.اوكلبي مل ريشا ونبو * جارحلا مهوداتساو مهدنع نويناعنكلا
 لها اولتقي مل يلاتفن وئبو * مهولتقي مل مهن ضرآلا لها نييناعنكلا نيب ريشا ونب نكسو د بوحرو قافا

 ثانع لهاو سمش تيب :لها نيب ضرالا لها نييناعنكلا نيب اونكس نكلو ثانع تيب لهاو سن يفي
 يضرو #روغلا يلا اولزني نا مهوكرتي ملو لبجلا يلا نيينارومالا اودعباف ناد ونب اماف د* جارخلا مهوداتساو

 ناكو #* جارختلا مهوداتساو مهيلع بسوي ونب يوقو نيبلعاشبو نولا يف سادح ضرا لابج اولزني نا نيينارومألا
 * قوف يلا فهكلا لص نم نورقع ةبقع نم نيينارومالا موخت

 : ْ 2 يناثلا لصفلا

 500 مكتدعسا يذلا انا برلا لوقي اذكه ليارسا ينبل لاقو يبخب يلا لاجلجلا نم ببرلا كالم دعص
 مكترمأ *: دبالا يلا مكتدهاع يذلا يدهع لطبا ال ينأ تملقو مكيابال تممسقا يتلا ضرالا يلا مكب تيتاو رصم
 اناو * عينصلا اذه متعنص اناملف يوعيطت ملو اولبقت ملو مهحاذم اولصاتسا نكلو ضرالا هذه لها اودهاعت ال نا
 برلا كالم لاق املف #* ةرثع مهتيلا مكل ن او ةلالض مكل نونوكي .نكلو مكماما نم مهكلها ال نأ يلق دق اضيا

 اوحجبذو ءاكبلا عضضوم ميا ءاكب عضوملا كلذ مسا اوعدو د .اكبلاب مهتاوصا موقلا عبفر ليقلا اذه ليارسا ينبل
 بسعشلا دبعو : ضرفلا اوثريل هعضوم يلا ءرمأ لك ا بعشلا عضوي لسرأ املو  ببرلل جيابد كلانه
 هللا اهلمكا يذلا بيجاعألا اونياعو ارهد عيشوي دعب اوشاع يذلا :نيشملا مايا لوطو عيشوي ةابج مايا لك برلا

 حرسثنمت يف هثاريم دح يف نفدو * ةنس نيرشعو ةيم نب ببرلا دبع نون نب عشمي وتو د ليارسا ينب يبل
 مهدعب نم اشنو مييابا يلا اوراصو اوربق اضيا بقل م * ساعج لبج راسي نع ميارفا لبج يف يتلا
 برلا ماما تايسلا ليارسأ ونجح :بحكتراو * ليارسا ينيب د ابلمع يتلا هلامعأ نياعي ملو برلا بفرعي ال بقح

 يذلا بوعشلا ةملا تا ضرأ نم مهجرخأ يذلا ا هلا هللا ةدامع اوماتحاو نإ : مدصلا العب أودبعو
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 يلب يلع ببرلا بصضغو 3 نيمنصلا اثاريساو العب اودبعو هتدابع اوكرتو * برلا اوطخساو اهل اردجس» مهلوح
 * مهيادعال اوتيثي نا اوردقي ملو مبلوح نيذلا مييادعا يلا مهعفدو مهوبهتناف نيببتنملا مهيلع طلصو ليارساإ
 اورطضاف ميهبابال مسقا امكو برلا مهل لاق امك ءالبلاو باقعلاب مهيلع بيرلا دي تناك بيرعح ىلإ نوجرخ اوناك املك
 مهتاصق ليارسأ ونب عطت ملو »* نيببتنملا دي نم مهوصلخت ةاضق مهيلع برلا ريصف #* ادج رمالا مبب قاضو
 امب اولمعي ملو برا ةيصو اوعمسي ملو اهيف مهوابا تلص يتلا قيرطلا نع اوداحو رخآ ةهلال اودجسو اولض منال
 عيمسي ناك ةاضتلا مايا لكو مهيادعا يديا نم مهوصلخو مهتاضق ناعا ةاضق مهيلع بدرلا ريص املف « مهرما
 مهياباك داسفلا يلا اوعجر مهتاضق تفوت املف #* مهل نيمتزملاو مهيلع نيقيضملا نم نوكشي امو مهنينا برلا
 ليارصا ينب ىلع برلا بضغ دتشاو # ةيدرلا مهقرطو يلوالا مهلمعا ءوس نم اوصقني ملو اهل اودمحت مانصالا اودبعو
 نم اناسنا كللها نا دوعا ال # يلوق اوعمسي ملو مهيابا تييصوا يتلا ةيصولا يلع اودعت بعشلا اذه نأ لاقو
 قرط نوظفحي اوناك نا ليارسا ينب اهب برلا برجل هتافو دعب عشوي فاخ يذلا بوعشلا نم مييديا نيب
 يف مهملسي ملو اعيرس مبكلبي ملو ببوعشلا هذه برلا تلرت كلذلو # 3 ما مهيابا اوظفح امك اهنوكلسيو برلا
 * عشري يدب

 كلاثلا لصفلا

 ملعتلو # نييناعنكلا برام اوفرعي مل نيذلا عيمجو اهب ليارسا ينب برجل برلا كرت يذلا بوعشلا هذهو
 عيمجو نيطسلف لها .اسرر ةسمخ اوكرت نيذلاو  اوملعي ملف نولوالا اماف اضيأ ةبراعتلا ليارسا ينب بافحا

 * ةامح لخدم يلا نومرح ينب لبج سمو نانبل لبج نونكسي نيذلاو نييواهللو نييناديصلاو نييناعنكلا
 ليارسا ونب سلجو * يسوم دي يلع مهابا يصوا يذلا برلا ةيصو نوعمسيو نولبقي له ليارسا يئب مهب برجل
 * مهصفلا اودبعو مهتانب نم ميينب اوجوزو #* نييناسوبيلاو نييناثاهلاو نيينارومالاو نييواعلاو نييناعنكلا نيب
 برلا بضغ دتشاو # اثاريساو العب اودبعو مههالا برلا عيينص اوسنو برلا ماما تايسلا ليارسا ونب بمكتراو

 يعدف »* نيئس ةينامث ليارسا ينب ميثالا ناشوك دبعتساو نارح كلم ميثالا ناشرك يلا مبعفدو ليارسأ ينب ىلع
 هناعاف * رغصالا بلاك يخا زنق نب لايانثع مهصلخو اصلخ# ليارسا ينبل برلا ريصو نيعرضتم برلا ليارسأ ونب
 * هب رفظو نارح كللم ميثالا ناثوك هدي يف برلا ملساو برحلا يلا جرخو ' ليارسا ينبل ايضاق راصو بيرلا
 ووص يف ليارسا ونب داعو د رغصالا بلاك يخا زنق نب لايانثع فوتو ةنس نيعبرا برحلا نم ضرالا تحارتساو
 غمجو د برلا ماما ميبقلا اوبكترا مهنال ليارسأ ينب يلع باوم'كلم نولغع برلا يوقف برلا ماما مهلامعا

 * لمنلا يرق اوذخاو ءاحرج مهنم اوحرجو مهومزهو ليارسا ينب يلا اودعصو نييناقلمعلاو نومع ينب مهيلع
 ماقاف نيعرضتم بمرلا يلا ليارسا ونب يعدو #* ةنس ةرشع ةينامث ليارسا ينب باوم كلم نولغع دبعتساو

 ةيده هعم ليارسأ ونب لسرا اذه ءامسع ينميلا هدي تناك الجر نيماينب ةليبق نم يراج نب دوها اصل“ ميل
 نميالا دذهف ىلع فيسلا دشو هتصبق ريغ عارذ هلوط نيترفش اذ افيس دوها ذهتاف #* باوم كلم نولغع يلا
 نم غرف املف #* ادج انمسم كلملا نولغع ناكو هيلا اهلصواو ةيدهلاب باوم كلم نولغع يتاو ا هبوث تمت
 لاقو لاجلجا دنع يذلا نيطسلف نم دوها عجرو * فارصنالاب ةيدهلا مبعم نيذلا موقلا رما هتيده ءاضحا
 نيذلا لك .سرجف اوجرخا هدنغ نمل كلملا لاقف كنيبو ينيب كلملا اهيا كل هيشفا نا ديرأ ارس يل كلملل
 لوقا ديرا هللا مالك يدنع دوها لاقف هل تمعلصا هيلع يف اسلاج ناكو دوها هيلا لخدف * كلملا ةرضحب اوناك
 * هئطب يف هبرضو سيالا هذغف نم لمشملا نخاو راسيلا هدي دوهأ دمو #* هربنم نع نولغع ماقف هب كربخاو

 دوهأ جرخو هنطب نسم لمشملا عرني مل هنا كلذو ةبرصلا عضوم باجتلا دسو هتبرض عضوم نم هقارم جرخت
 باوبا اوارو كلملا ديبع لخد املف *رمو لوتقملا يلع ةيلعلا باوبا قلغا نشورلا يلا جرخ املف #* اعرسم

/ 



 ' باوبا مثفي مل هنا اوارو اليوط اوثكم املف * لخادلا بابلا نم جرخملا يلا يرخ هلعل اولاقف ةقلغم ةيلعلا
 مه امنيبو * احورطم اتيم مهالوم اوار اولخد املف بابلا 9 ,ميتافملا اوذخاف ميج م اوحاصف ةيلعل

 يف نييباوملا مكادعأ 57 دق برلا ناف ينوعبتا : لاقو + تيا دوها 2 لبجلا نسم ةهعم ليارسأ وكن
 نييباوملا نم اولتقف زوجي اناستا اوعدي ملو باوم ةيحان يف يتلا ندرالا رباعم اوذخاو هرثا يلع اولزنف مكيديا
 ل ماما نويباوملا رسكنأو »* ناسنأ ميم ميدي ملو يوقف لكو ينغ لك لجر فلا ةرشع ومن مويلا كلذ يف

 : نم لتقو ثنع نب رجخش هدعب نم ماقو # ةنس نينامث برعلا نم ضرالا تنكسو نامزلا كلذ يف ليارسا
 * ليارسا ينب اضيا وه صلخو رقبلا سافب لجر ةيمتس نيطسلف لها

 ِ عبارلا لصفلا

 يذلا ناعنك كلم نيباي: مهيلع برلا طلسف # نوت دوها نال برلا ماما تايسلا لمع يف ليارسا ونب داعو
 برلا يلا ليارسا ونب فتهو * بوعشلا ثشرح يف لزني ناكو ارسيس هتبرح لماح مسا ناكو روصاحا
 اماو 0 ا كلذدو نيعرضتم

 لبجلا تمت اروبد لزنم ناكف #* نامزلا كلذ يف ليارسا يبل يضقت تناكف بوسعلا ةءارما ةيبنلا اروبد
 ىترعدو تكتللسراف #* ءاضقلا يف اورظنيل ليا ارسا ونب اهيلأ دعصف ميارفا لبج يف يذلا ليا تيب نيبو ةمكألا نيب

 لبج يلا لزنتو قلطنت نا ليارسا هلا هللا كرما. سيلا هل تلاقو يلاتفن ةيرق ماقر سم معنيبا نب قاراب
 يلع نوسيق يداو يلا كنعم نوريسيو #0 نولوبز ينب نمو يلاتفن ينب نم فلأ رشع كعم ذخأت ناو روبات
 يعم يتقلطنا يتنا نا قاراب اهل لاق * هب كرفظا يناف هدانجاو هبكارم يلعو نيباي ةبرح بحاص ارسيس
 ريصت يتلا قيرطلاب ىاراب اي رهتفت ال نكلو كعم قلطنا انا هل تلاق #* قلطنا مل يقلطنت مل ناو تقلطنا
 يب قاراب عمجو #* ماقر يلا قاراب عم تقلطناف اروبد تسماقو ةءارما دي يف ارسيس عفاد برلا ناف اهيلا
 نم نائيق ربوح جرخو #* اضيا هعم اروبد تدعصو لجر فلا ةرشع هعم دعصو ميقرلا يلا نولباز يبو يلتفن
 زوح يف يتلا نينعص دنع .يتلا مطبلا ةرجُت بناج يلا هميخ برضو يبنلا يسوم نتخ بابوح ينب نم نيق
 عست يهو ابلك هبكارم ارسيس عمجو # روبات لبج يلا دعص معنيبأ نب قاراب نا ارسيس ربخاو ه ماقر
 قارابل اروبد تلاقو #* نوسيق يداو يلا بوعشلا ثشرح نم هعم يذلا بعشلا عيمجو ديدح ةبكرم ةيام .
 .فلا رشع هعمو روبات لبج نم قاراب لزنف .كماما.اجراخ برلا اذه مويلا كيدي يف ارسيس عفاد برلا نال مق
 برهو ارسيم لجرتو قاراب ماما فيسلاب ةركسع عيمج لتقو هبكارم عيمجو ارسيس برلا مزه و
 فيسلاب ءالتق هركسع يف ناك نم لك عرصو بوعشلا 7 يلا ةركسمو هيكارم رثا يف قاراب رن الجار
 نيب ناك هنال ينانيقلا رابوح ةءارما ليانع ةميخ لخدو الحار ارسيس بيرهو د# ايبسم ناسنأ ابنم يدي ملو

 او يديس اي يلا مله هل تلاقو ارسيس يلا ليانع تجرخو 0 انيقلا رابوح نيبو روصح كلم نيباي
 هتقساف نبللا قز تلمهن نامظ ٍفلا ءام ينيقسا اب لاقف : » ةفيطقلاب هتطغف اهتميخ لخدو ابيلا لامث نغغت

 ليانع تذخاف #* ال يلوقف دحا انهاه كلاسو ناسنا كلتا ناف ةميحلا باب يلع يموق اهل لاقو د هتطغو

 يف لخدو زواج يتح هغدص يف دتولا تمبرضف دقار وهو هيلع تللخدو اهديب ةبزرم تذخاو ةميغلا داتوا نم ادتو
 لجرلا كيرا يلا لبقا هل تلاقو ليانع تجر ارسيس بلط يف صكري قراب اذإ» * تامو برضتو ضرالا

 كلم نيباي مويلا كلذ يف برلا رسكو * هغدص يف دتولاو اتيم يقلم ارسيسب اذاف رظنو اهيلاآ لخدو بلطت يذلا
 *.هوعطق نا يلا ناعنك كلم نيباي يلع ةوق اودادزاو لكيارسا اونب زتعاو * ليارسا ينب ماما ناعنك



 سماجلا لصفلا ظ

 نع ليارسا ونب مقتنا يتلا ةمقتلا د الاقو مويلا كلذ يف ماقتنالا لجأ نم معنيبا نب قارابو اروبد تسبسو .

 هلا برلا عبسا انا :يننا نيطالسلاو كولملا اهيا اوتصناو بوعشلا اهيا اوعمسا * بوعشلا برلا مبست اهلجا

 ضرالا تلزلزت مودا عايض نيب تيشم نيح ريعاص نم تدجو كزع بر اي #* هتحبست .نويهص نم ليارسا
 هلا برلا ماما اذه انيس لبجو برلا مادق لابجهلا تعزعزتو * ءام باحسلا تشرو اضيا ءامسلا ترطقو

 ةلدتعملا قرطلا يف نوزيسي اوناك نيذلاو قرطلا تمعطقنا ليانع ماياو ثانع نب راجعش مايا يف * ليارسا .

 لوخدلا نم ميهمانغا تععنمو كلست ملو تمعطقنا ليارسا ينب يراحص قرط نال * ةجوعملا قرطلا يف اوراس
 طقسي الو ريعشلا زبخ موقي مث اديدج ارما هللا راتخاو # ليارسا ينبل اما ترصو اروبد انا تممق يتح جورغلاو
 مهواسورو بمعشلا سار ليارسا ينبل ةوبنلاب ربخملل لاق يبلق * ليارسا ينب' فلا نيعبرا نيب ممر الل فيس
 يف نوريست نيذلاو سولج تويبلا يف نيذلاو بسبشالا نتالا نوبكرت نيذلا اهيا متناو  برلا كرابت اولوق
 ذينيح ليارسا يبل هرهظا يذلا برلا رب نوفرعي كلانه ءاملعلا بتكلا نوربدتي نيذلا مالك نع اوصحنا * قرطلا
 اوناك نيذلا بمسساو قاراب اي ضهنا يقطناو ينسحتو اروبد اي يضهتنا يضهتنا * بمرلا بعش بابلا يلا لزن
 يذلا # ميارفا نم لجرب .يل تقرشا برلا ماما مبسيل يجنملا لزن كلانه #+ معنيبا نبا اي كنوبسي

 نم باتكلا ملعب نوبكتري نيذلاو ريخام نم يبنم جرخ هنال بحلا نم نيماينب يعسي كرثا يلعو قالامعب هلامعا
 نال نيبوار هةمسق يلا الاجر لسرا هنال بعشلا يف قاراب لدم راخاسيو اروبد عم راخاسي فارشا نأل * نولوبز:
 يبنملا مظعا ام نيبوار ةمسقب شوحولا ةمحت عمستل قرطلا نيب كسولج اذامل. * ميظع بولقلا يف ام يبنم
 يلع لزني وهو رحبلا يطاش يلع لزان ريشاو نفسلا صوغ نادو ندرالا زاجم يف نيبوارزاح * بولقلا يف امب
 تلتاقو تدهاجف كولملا تتتا. # هعايض ولع يلعف يلاتفن اماو توملل هسفن ريص بعش نولوبزو # هدلب

 اهعضاوم نم موجنلا تليامت # ةضف الو يشاوم اوذخاي ملو ودجم“ ءام يلع نعت يف اودهاجن ناعنك ولم ذينيح
 يسفت كردت نيمرق يداو مهب رمو نوسيق يداو مهرجن #* نوسيق يداو يف ارسيس يلع ءامسلا نم برها لزنو
 مهونعلا اهناكس اونعلاو برلا كالم لوقي دورم اونعلا # هيازعا ةجح نم ليلا رفاوح طقس كلانه # ةوقلا
 يف .اسنلا نم كرابت ينيقلا رابوح ةءارما ليانع ءاسنلا نم كرابت # اهلاجرب برلل برحلا يف اونيعي مل مبنال
 اهنيميو دتولا يلا يرسيلا اهدي تددمو # انمس ةربابجلا .ساك يف تبرقو انبل هتقسا ءام بملط هنال # ..ايبخلا

 اهبلجر نيب برضف #*رخآلا غدصلا يلا تذفناو هغدص تببرض هسار تمغدفو ارسيس تمبرضو رامجنلا ةيزرا يلا
 يلع ةسلاج ةوكلا نم ارسيس ما تبلج ةوكلا نع تعلطت * اعودجمم عتتو كلانه طقس يذلا عضوملا يف اتيم طقسو
 ةميكدلا اهتباجاف * هيجم عمسي مل هبكارم ريرص لاب امو يمت ملو تطبا ينبا بكازم لاح ام تلاقو نشورلا
 تاغيصمو ريثك تيزو لسع لمح ءيرما لكل مسقف هقيرط يف ريثك بسبنب رفظ هلعل د اهل تلاقو اهياتف نم
 لثم كربحتو هبر اي كيادعا عيمج كلهي كلذك + نيببهتنملا قانعا يلع يثوو تاغيصمو ارسيسل يثوو

 * ةنس نيعبرا برا نع ضرألا تنكسو اهتوربج يف سمشلا جرغ

 دي ثرتعاف # نينس ةعبس نيينيدملا برلا مهيلع طلسف :برلا ماما تايسلا ليارسا ونب بكتراف
 *رياصحو رياغمو لابجلا يف اتويب ليارسا ونب ذغتاو نيينيدملا نم ليارسا ونب برهو ليارسا يب يلع نيينيدملا
 يلا اهلك ضرإلا نودسفيو مهيلع نولزنيو # ماقر ونبو نويناقلمعلاو نوينيدملا دعصت اوعرز اذا ليارسأ ونب ناكو
 مهميخو مهباودو مهمياببب نوتاي اوناك مهنأل # الامحا الو اريمح الو ارقب ليارسا ينبل اوكرتي اونوكي ملو ازاع لخدم



 ليارسا ونب عزفو #* اهنودسفي ضرالا اولخد اذا اوناكر مهلبا يصخت الو نوصحتي ال اوناكف ريثكلا دارجلا لثم ةريثكلا
 برلا لسراف * نيينئيدملا نم نيثيغتسم برلا يلا اواجو ليارسا ونب مييضو # اميظع اعزف نييئيدملا نم
 نم مكتدعصاو #* ةيدوبعلا نم مكتجرخا يذلا انا ليارسا بر هللا لوقي اذكج مهل لاقو ليارسا ينب يلا ايبن
 مكيديا نيب نم مبتكلهاو مكيدهطم عيمج يديا نم مكتيجنو * نييرصملا يديا نم مكتذقناو رصم ضرأ
 ملو اوعميست ملو مهضرا متنكس نيذلا نيينارومالا هيلا اودبعت ال مكبر هللا انا يلا مل تملقو * ميضرأ مكتيطعاو
 نوعدج ناكو ارزع يبا شاوي ةيرق اربع يلع يتلا ةمطبلا تمحت سلجو برلا بالم ءاجن + يلرق اوليقت
 اوذ رابجلا برلا هل لاقو برلا تلم هل ايءاربف #* نييديدملا نم بربيل ثاج يف البيس ترفي هنبآ
 نياو اهلك ءايشالا هذه انتباصا !ذاملف انعم برلا ناك نأ يديس اي كيلا ببلطا نوعدج هل لات #* كعم ةوقلا

 انضفرو برلا انلذخ نآلاو رصم ضرا نم انجرخا برلأ نأ انل اولاقو انوابا اهب انثدح يذلا برلا ببيجاعا عيمج

 رغصا يتريشعو ليارسا ينب صلخا نا ردقا اذامب يديس اي كيلا بلطا نوعدج هل لاق .* كانلسسرا دق !ذوه
 نيينيدملا لتقتو كثلعم نوكا انا برلا هل لاق * يبا دلو رغصا اناو اشنم ينب رياشع عيمج نيم اددع لقاو
 كنا ملعا يكل يدي نيب ةياء لعجاو ةمالع ينطعاف ةمحرب كننم ترفظ تنك نا هل لاق مث » دبحاو لجرك
 يرسل هل لاق كل همدقاو يادغب جرخال كيتا يتح عضاوملا هذه نم حربت او #* نالا ينتملك يذلا تننا

 يلع معللاو زبغلا لمحو ريطف قيقد نم اعاص زبخو هءايهو ايدج مبذو نوعدج ٍلخدف #* ينيتات يتج اجراب
 ربغلاو مهلا ذخ برلا كالم هل لاقو # مطبلا ةرجش تمت هل مدقو هيلا جرخاو طسق يف ايفاص اره بمصصو قبط
 يتلا اصعلا بررلا تلالم عفر مث كلذ لعفف ةيفاصلا رمغلا امهيلع بسو ةرجصلا هذه يلع امهريصو ريطفلا

 كللم عفتواو زبغلاو معللا تتقرحاو ةرهخصلا نم ران تجرخف ريطفلا زبجنلاو مجللا يلا اصعلا سار مدقو هديب تناك
 هللا كالس تيار ينا هللا اي بر اي نوعدج لاق انايع برلا كلام هنا نوعدح يار املف +* هدنع نم برلا

 احبذم كانه نوعدج ينبو #* نإلا تومت سيل كناف فخت ال كيلع مالسلا برلا هل لاقف * هجول اهجو
 هل لاق مويلا كلذ يف ناك املف * يرزع يبا ةيرق ارفع ينوه اذوهو مويلا يلا ببرلا مالس همسا يعدو برلل
 منصلا اريشا عبطقو كيبا: منص منصلا العب مبذم مدهأو نيئس ةعبس هيلع تمتأ دق رخآ ارو, كيبا روث ذخ برلا
 هيلع هبرقو ينانلا رودلا ذجو عفترملا عضوملا اذه سار يلع كبرل احاذم ينبا» #* عبذملا يلع يتلا يئنالا
 امك لعفو هديبع نم لاجر ةرشع يلا نوعدج دهعف د هعطقت يذلا اريشأ ملصلا بشخ هبطح لعجاو انابرق
 اوارو ةركب ةيرقلا لها ركبو # اليل هلمع ارابن تللذ لمعي نا ةيرقلا لها يقتاو هتيب لها يقتا هنالو برلا هرما
 مهضعب موقلا لاقف د نابرق روث هيلع اينبس احبذم اوارو هيلع تناك يتلا اريشا عطقو علق بق العب عبذم نا
 جرخا شاويل هةيرقلا لها لاقف * شاوي نب نوعدج لمع اذه اولاقو اوشتفو اولءاسف لعفلا اذه لعف نم ضعيل
 العبل نومقتنت متنا هوتا نيذلل شاوي لاق + هيلع تناك يتلا اريشا عطقو العب مبذم مده هنال هلتقنن كادبا
 يعدو #* هحبذم علقتسا نمم هسفنل مقتنيلف اهلا ناك نا لتقي دغ يلا العبل مقتني نا دارا نم هنوجنت متنا ما
 لهاو نييناقلمعلاو نيينيدملا عيمج اماف # هحبذم مده هنال العب هنم مقتني لاقو لاعبري مويلا كاذ يف همسا

 لها جرخو روصلا يف خلو نوعدج يلع برلا حور تلزنو # لاعرزيا روغ اولزنو اوزاجو اعيمج اوعمتجاف ماقار
 ليابق يلا اضيأ هلسر لصراف هوعبتف اضيا مه اوجرخو اشنم ليايق لك يف هلسر لسراو # هوقحلو هرثا يلع لاعرزيا
 يدي يلع ليارسا ينب صلخ#« تسك نا .بببر اي نوعدج لاق مث 2 * مهاقلف هيلا اودعصو يلاتفنو نولوبزو ريشا
 اهلك ضرالا يلع لزني الو اهدحو ةزجلا يلع رطملا لزن نا رديبلا يف فوص ةزج .اعضاو انا اذوهف * تلق امك

 نم اهنم جرن ةرجلا رصعو دغلا ينركبو كلذ ناكف * بملق امك يدي يلع ليارسا لا. صل« كنا تفرع
 ةزجلاب اضيا ةرملا هذه برجاو طقف ةرملا هذه ملكتا يناف يلع بضغت ال هلل نوعدج لاق مث , * لطس ولم ءاملا

 يه



 يلع سبيلا ناكو اضيأ ةليللا كلت يف كلذك برلا عنصف # لطلاب ةيدن اهلك ضرالاو ةسباي اهدحو تناك نا
 ١ ظ * اهلك ضرالا يلع لطلا ناكو اهدحو ةزجلا

 0 عباسلا لصفلا 0
 يلع راصف نيدم لها ركسع اماوراداح نيع يف اولزنو هم نيذلا بعشلا عيمجو لاعرزيا يلا نوعدج- علطف

 مهيديا يف نيدم لها ثمعفد ناف ريثك كلعم نيذلا بعشلا نوعدجل بدرلا لاقو د ذاعلج يف ةمكالا ةفاح راسي

 افيغختم ناك نم لوقيو بعشلا يف يداني يدانملا رم نآلاف د تبرفظ يتوقب لاقو ليارسا رغتفا مهب مكترفظو
 لاقو هع فالأ ةرشع هعم يقبو افلا نوزشعو نانثا بعشلا نم عجرف داعلج لبج نم لزفيو :عجريلف ابعترم
 قلطتي نا كل لوقا يذلاف كانه مهبرجو .ءاملا يلا مهلزنا ريثك اضيا كعم يذلا بععشلا اذه نوعدجل برلا
 نوصدجل برلا لاقو ءاملا يلا بعشلا لزناف * هفرصاف كنع فرضني نأ كرما. يذلاو قلطني كلذف كلعم
 * ةيحان همقا برشيل هيتبكر يلع اوثج نم لكو ةيحان هلزعاف بلكلا برشي امك هناسلب ءاملا برشي نم لك
 برلا لاقف # ءاملا برشل مهبكر يلع اوئبح بمعشلا ةيقبو لجر ةيامثالث مهناسلب .املا. نوقعلي سيذلا ددع ناكو
 يلا مهلك عجريل موقلاو مكيديا يف نيينيدملا عفداو مكصلخا مهتنسلاب .املا اوبرش نيذلا ةيامئلثلا .ارهب نوعدجل
 هلزنم يلا دحاو لك اوفرصناف ليارسا ينب عيمج اماف مهيدياب نورقلاو مهداز لجر ةيامثلثلا ذخاف د: مهعضاوم
 امياق :صهنا ببرلا هل لاق ليللا مهنج املف *روغلا يف لفسا راصف نيدم ركسع اماو لجر ةيامثلثلا اوقبو هثريملو
 يلا . كلدبع ارافو ءتسنا لزنا .لزنت نأ فاخت ىسنك ناو * كيدي يف مهتعفند دق نال مهركسع يلا لزناو
 * نيسمخ - سر يلع فقوف هاتف ارافر وه لزنف كدي دتشتو ذينيح يقتل نولوقي امو.مهمالك عمسل * ركسعلا
 اوناك مينال مهلبا يصعت الو نوصح اونوكي ملو دارجلا ةرفكك روغلا يف الرزن ميقار ونبو قيلامع لهاو نيدم .لها ناو
 اميف تسير هل لاقو هبحاص يلع ايور ربعي الجر عمسو اليل نوعدج ءاجن د: رحبلا يطاش يلع يقلا لمرلاك ةرثكلاب
 بيلقا مث .ءاسورلا ميخ يلا رام يتح بلقناف نيدم ركسع يف بلقتي ريعش نم وبخ فيغر ناك ميانلا: يري
 ليارسا رابج شاوي نب. نوعدج- ببرح الا فيفرلا.اذه سيل هل' لاقو ايورلا هبحاص هلارسفف . لفسإ يلا ميغ
 كيارسا ينب ركسع يلا عجرو هلل دج» اهريسفتو ايورلا نوعدج حمس املف # نيدم ركسع هيلا هللا عفد يذلا
 مهرمأو قرف ةئالث هعم نيذلا ةيامثلتلا مسقو #* هب مكرفظو نيدم ركسع مكيلا عفد دخ برلا نآلا اوموق مهل لأقو
 لخاد انا اذوه لمعا امك اولمعأو يلا اورظنا مهل ىلاتو *ران حابصم اهيف ةغراف ارارجو ارودق. مييدياب اوكسمي نا
 نورقلاب متنا' اوخأنا متعمس اذاف يعم نم عيمجو انا روصلا يف سفناسو  اولنمعاف كلذك ليعا امكف ركسعلا يبل
 زمفنو يطسولا ةببجلا يف ركسعلا يلا. لجر ةيام هعمو نوعدج .لخدو ه* نوعدجلا برلل برها اولوق» مكعم يفلا
 مهتوص العاب اوفتهو نورقلا مهنيميبو جرسلا مهلامشب اوذخاو رارجلا اورسكو نورقلاب ةيامثلثلا فتهو * نرقلا يف
 ةهبضب اوفتهو مهلك ركسعلا لها هيتناف ركسعلا لايح هعضوم يف لجر لك فتوو د نوعدجلو هلل برعلل اولاقو
 يلا هلك ركسعلا برهو ةيحاص يلع ميتم لجرلا فيم برلا طلسو ةيامثلثلا نورقلا فتهو # اوبرهر ةدحاو
 لهاو ريشإو يلاتفن لها نم ليارسا ونب ضهنو * ثبطي دنع يتلا اوحتر لبا د يلإو ثردسو اطبس تيب
 نردص لابقا ىلا اولزتا .لاقو كتارذا ليس لا المر .نوفدمم,لسراو 2 نقدم, لقا تئلط.. ف .ارضكرو. ميعيمتب اذننم
 مهسادق اوعطقو مهلك ميارفا ونب فعهو ندرالا دنع يتلا ريبلا يلا ءاملا لوا نم قيرطلا ميييلع اوذخر مهولبقتساو
 بيروع اولتقو بيزو بيروع نيدم كاوق نم نيوياق اوذخاو ٠ :* ندرالا دنع ينلا ريبلا يلا ءاملا نم قيرطلا

 نوعدج يلا امهب اوتار بيزو بيروع صار اوذخلو نيدم لها بسلط يل اوعرشاو بربقب هوأّدق .بسيزو روعب
 ني ظ ! 0 , * ىرالا زاج* يلإ



 5 ١ نماثلا لصفلا

 دومصاخو نيدم لها ةبراهتل تجرخ نيح انيعدت ملو عينصلا اذه لثم تمعنص اذامل ميارفا ونب هل اولاقو
 ريخأ ميارفا بنسنع ةلصف سيلا مكعينص نود الا تععنص ام نآلا تمعنص يذلا امو مهل لاقف * ةديدش ةموصخ

 لثم تععفص ام اناف بيزو بيروع نيدم داوق نم يذلا نيدياقلا برلا مكيلا عفد دق * لاعرزيا فاطق نم

 لجر ةيامثالثلاو وه ندرالا يلا نوعدج لج #» لوقلا اذه مهل لاق نيح ميبضغ نكسو ذيذيح. اونءامطاف .مكعيذص
 بمعشلا اوطعا ثوخاس لهال لاقف د عوجهلا نم مهيلع يشغو اوفعض يتج اديدش اريس نوريسي مهو هعم نيذلا

 عنملصو مابازا.اولاقف ' * نيدم يكلم عنملصو حاباز بلط يف اناو مهيلع يشغ دق هنال لجر لكل افيغر يعم يذلا
 حاباز نم هللا يننكما اذا مالكلا اذه لجا نم نوعدج مهل لاق # ازبخ ثركسع يطعن يتح كيدي يف نيفوتكم
 لاقو لاونف يلا تلانه نسم دعصو » كسعلاو ةيربلا ثكوش يلع مكداسجا تررج يدي ين امهريصو عنملصو
 ترعجر انا نأ لاوئف لهأذ اضيا لاقف » لاونف لها هباحأ كلذك ثوخاس لها هباجا امكو لاونن لهال اضيا

 نيذلا مهو لجر فلا رشع ةسمخ امهركاسع امهعمو بربقب عسملصو ماباز ناكو #* اذه مكجرب تعلتا املاس
 يف .للاسلا نولمح# لتاقم لجر فلا نورشعو فلا ةيام مهددع ناك اولتق نيذلاو قرشملا لها ركسع نم اوقب
 ركسعلا عنقاوو اهجحبو حانت قراشم نم مايغلا نونكسي نيذلا قيرط يب نوعدج دعصو #* قرشملا لها ركاسع
 ركسعلا لها عزفو نيدم يكلمب رفظف امهبلط يل عرساو عسملصو حاباز برهو #* نينيمطم الزن ركسعلا لها ناكو
 نع. هلايو ثوخاس لها نسم يتف دجرو * سارح ةبقع دنع نيدم ةبراح# نسم نوعدج عجرو # اوددبتو
 لها يلا عجر مث #* الجر نوعبسو ةعبس مهددع ناكف مهءامسا هل بتكو يتفلا سلجو اهخايشأو ثوخاس بفارشأ
 يطعن ينح كيدي يف نيفوتكم عنملصو حاباز متلقو امهب ٍينومتريع ناذللا عنملسو حاباز اذوه مهل لاقو ثدوخاس
 بذعو ةيربلا يف يذلا كسعللو ثوشلا يلع ةيرقلا خايشا رجو #* مبهيلع يشغ دق .افعض مبنال ازبخ كديبع
 مهومتلدق نيذلا موقلا ناك فيك عنملصو حابازن لاقو # ةيرقلا لها  لتقو لاوئف جرب علقو »* ثوخاس لها

 مكنا يبر يحلا هللاب فلحا يما دلوو يتوخا مه لاقف #* كولملا ءانبا ةيور مهتيور كلثم اوناك هل اولاقروباثب .
 امهرظنم نم عزف هنال هفيس يتفلا طرتخي ملف امهلتقا مق هركب هنبا راثايل لاق مث + امكتلتق امل مهيلع متيقبا ول
 ماقف هلثم ارابج لتقي رابجلاف رابج لجر كنال انلتقاق تنا مق عسملصو حاباز لاقف #* ايبص ناك هنا لجا نم

 نك نوعدجل ليارسا ونب لاقو + امهلامج قانعا يف تناك يتلا ةضفلا ةلها ذخاو عنملصو حاباز لتتف نوعدج .

 مكيلع انا طلستا ا نوعدج مهل لاق * نيينيدملا يديأ نم انتصلخ كنال كنبا نباو كنباو تننا' ايلاو. انيلع
 ةلخ يب اوعنصت نا مكيلا بلطا انا نوعدج مهل لاق مث * برلا مكيلع طلسملا نكلو مكيلع ينبل ظاستي الو
 مهنا لجا نم بهذ نم ةطرقا مهلامجا يلع تنناك هنآل متبهتنا امم ادحاو اطرق مكنم دحاو لك ينيطعي ةدحاو

 يلع بهذ نم اطرق مهنم .ءيرما لك يقلاو ءادر مهل طسبف كيطعنو ٍلعفن نحن اولاقف »* نييليمامسا برع اوناك
 ةميركلا بايثلاو ديالقلاو ةلهالا ريغ بهذ لاقثم ةيامعبسم فلا تمعمج يتلا ةطرقألا نزو ناكو + ءادرلا
 الاثمت هنم خاصف كلذ نوعدج ذخاف # مهلامج قانعا يف تناك يتلا ديالفلا ريغو نيدم كولم يلع تناك يللا

 نسم اوبرهو نوينيدملا مزهناو د ةرثع هيدبلو نوعدجل منصلا راصو امنصب ليارسا ونب لضو هتيرق ارفع يف هبصنو
 قلطناو * نوعدج مايآ لك ةنس نيعبرا ضرألا تنكسو مهيلا اودوعي ملو اضيا مهصر اوعفري ملو ليارسا ينب
 يتلا ةيرسو #* ةريثك ءاسن جوزت هنال كلذو هبلص نم اوجرخ ءانبا نوعبم نوعدجل ناكو # هلزنم نكسر نوعدج
 نفدو زنجو ريثك ربك دعب نم شاوي نب نوعدج يئرتو * كلميبا همسا امسو انبا اضيأ يه هل تدلي سولبان يف
 منصلا العب اوعبتو مهتءايس يف ليارسا ونب عجر نوعدج يوت املف + ارزع يبأ ةيرق ارفع يف هيبا شاوي هيرق .يف
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 * مهلوح نيذلا مهنع مهءادعا عيمج دعبا يذلا مهبر هللا ليارسا ونب اوركذي ملو #* مهل ادهاعم اهلا العب ارلعجو

 * معنلا نم ليارسا ينب يلع معنا امو هقح تابجأو اوفرعي ملو نوعدج تميب لهاي افورعم اوعنصي ملو

 عساتلا لصفلا '

 نا مكل ريخا رومالا ياو نوعفتنت اذامب #* لاقو ماخم تاداس هلاوخا يلا نوعدج نب كلميبا قلطناو

 هلاوخال لاقف د مكمدو مكمل ينا اوركذا دحاو لجر مكيلع طلستي وا نوعدج داللا الجر نوعبس مكيلع طلسني
 مهتهلا دهع لام نم ةضف نم الاقثم نيعبس هوطعاو # انوخا وه اولاقف مهبولق هتيوهف لوقلا اذه لك ماخس بابرا
 نيعبس نوعدج ينب هتوخأ لتقو ارفع هيبا هيرق لخدو # هعم اوقلطناو اذاذش اغارف اماوقا كلميبا رجاتساف

 بععش عيمجو ماغس بابرا عمتجاو # بيغت هنال ينو ماثوي يمسي هتوخا رغصا يقبو ةدحاو ةرهغص يلع الجر
 ماثوي اوربخاو + ماحس دنع ايفصم يف يتلا طولبلا ةرج* دنع اكلم مهيلع كلميبا اوريصو اوقلطناو اولم تيب
 تقلطنا * هللا مكعمسيل ماه تاداس اي يتوض أوعمسأ لاقو هتوص عفرو ميزرج لبج يلع ماقو دعصف كلذب

 هنومركي يذلا ينهد عدا ال ةنوتيزلا مهل تلاق »+ ةكلم انيلع ٍنوك نوتيزلا ةرجشل اولاقو اكلم اهيلع ريصتل رجشلا

 عدا ال نيتلا ةرجش تلاق »+ ةكلم انيلع يريص ةنيتلل رجتلا تلاق *رجشلا رماب ةلوغشم ريصاو سانلاو ةهلالا
 ال ةمركلا تلاق #* ةكلم انيلع يريص ةمركلل رجْملا تلاق #*رجشلا تاكرع .لغتشاو ةييطلا يترمثو يتوالح

 + ةكلم انيلع ينوك ةجيموعلل رجيشلا لاق + رجشلا ةكرح لغشب يلا ريصاو كولملاو هللا بولق حرفت يتلا يترمث عدا
 .ؤرا قرح ةهصوعلا نسم اران جرخمي الاو يلظ يف اورتتسا اولاعت مكيلع ٍتوكلمت قحاب متنك نا رجشلل ةجسوعلا تلاق
 هتيب لهاو نوعدجب افورعم متعنص متنك ناو مكيلع كلميبا متكلم طسقلاو قحلاب متنك نا نالاو * نانبل
 مكيبسب توملاو برحلل هسفن لذبو مكنع دهاج هنا #* مكب هعيدص يلع هوفتيفاك هادي تلمع امب هومتيزاجو
 اجر نوعبس ةدحاو ةرغص يلع هينب متحبذو مويلا يبا تيب يلع متبثو متناو  نيدم لها يديا نم مكذقناو
 قلاب مكيلع هومتكلمو .كلذ متلعف متنك ناو #* مكوخا هنال اهتاداسو ماه يلع اكلم ةما. نب كلميبا متريصو

 اران جرخآ وأ اولم بابراو ماخم بابرا قرحتو كلميبا نم اران جرختل الو . * مكب حرفي وهو كلميباب اوحرنا
 يذلا عضوملا اهنكضو ريباد يلا قلطناو اجهنو ماثوي بررهو * كلميبا قرعتو اولم تاداسو ماخس بابرا نم

 «كلميبا يلا ةيدرلا حورلا برلا لسراو #* نيدس ةثلث ليارسأ ينب يلع كلميبا طلستو . + الرا هلزني كلميبا ناك
 نوعدج ينب نم بمكترا يذلا مثألل مقتديل كلدو #»* كلميباب ماهم بابرأ اوردغو أوتكن منال ماهس بابراو

 انيمك مهل اوريصو * كللد يلع هووقو هوناعا نيذلا ماهم» بابرا نمو مهلتق يذلا كلميبا نم :مهرامدو نيعبسلا
 هتوخا عم راباع نب لاعاج .ءاهف د كلذب كلميبا ربخاو هوسبحو قيرطلا يف نم لك اوذخاو لبجلا سار يلع
 اولخدو ةديام اويهو مهرمخ اورصعو مهمورك اوعطقو .ارمستلا يلا اوعجر مث + ماهم لها هب يوقتو ماخسلا اورمف
 عضخي يتح ماهم نمو كلميبا نم راباع نب لاعاج لاقو * كلميبا يلع آورتفاو اوبرشو اولكأو مهعانصأ تويب
 !ذامل عضخت رما يال نميف ماهم .لهال عضخو. هبر رما. يذلا ىلا يلع يدعت لجر ناك نأ ليارسا لا. هل
 دنهعتسا كلميبال لوقاو هتبترم نع هليزاو كلميبا نفرصأل يدي يف بععشلا اذه هللا عفدي ناول #0 دبعتسن
 لسرا»و #.ادج هبضغ دتشاو راباع نب لاعاج مالك ةيرقلا يلاو لاخاز عمسف » جرخاو كلاجر رثكاو كباعتاب
 بسعشلاو تننا مقف + انتيرقب اوطاحا دقو هتوخاو وه راباع نب لاعاج اناتأ دق هل لاقو ارس كلميبا يلا السر
 وه جرخي هناف ةيرقلا لوح رسو صهنا ةادغلب سمشلا تمعلط اذا»  ءارحتلا ين اونمتكاو اليل كعم يذلا
 اونمتكاو اليل هعم يذلا بمعشلا عمجو كلميبا ماأقو * كنكماو هيلع تردق ام مهب عنصاف كيلا هباحسأو

 ىم هباهساو كلميبا بوف ةنيدملا لخدم يف اوماقاو هباحساو لاعاج جرخو # عضاوم ةعبرا يف ماخم» لوح
 لاق لابهلا سور نم نولزني اريثك .اموق يرا يلاولا لاخازل لاقو بسعشلا لاعاج يارف * مييلا نيمكلا عضاوم

5 : 



 يصتآ نم نوجرغ# اريدك ابعش ير .لخارل لاعاج لاق.,مث د. اهلظ لابجلا لايخ :يرت امنا يلاولا لاخلو هل
 نم لوقي ناك يذلا هكمف نيا لاخاز هل لاق . « نيرتعم.طولبلا ةرجش دنيب نم ايراج ادحاو اضدرك يراو :ضرلا

 يدي نيب لاعاج جرخ : صوت ميلا نآلا تك ا ع ا

 * ةيرقلا لخدم 0 يلا ريثك ءالتق طقسو هنم برهو كلميبا همزبف »* كلميبا براحو ةيرقلا بابرا

 و

 يلا بسعشلا سرع مويلا :تللذ دعب نمو #* ماه نم ةهتوخاو لاعاج لاخاز درطو اعوذا يف كلميبا سلجو

 دق .بصشلا يلا رظنو .ارمتصلا يف نمتكاو سيدارك ةفلث مهريصو بمعشلا ىاسف * تالذب كلميبا ربخاو .ارهصلا
 يتح اوراسك ن همم نيذلا 'ةثالثلا سيدازكلاب تللميبا يتاو » مهلتقو مهيلع هبسثو مهار املف ةيرقلا نم جرخ

 + ةحلاملا ةلقبملا اهعرزو اهباب علقو اهيف نم لك لتقو اهب رفظو ةيرقلا متفو عمجا اراهن ةيرقلا باب يلإ اوراص
 لها نا تلميبا ربخاو #* كانه اودهاعتيو اوفلاهتتل ليا تمبب يلا اعيمج اومعتجاو ماخس نصح لها عمص
 كلميبا : :ذحلاو هعم اوناك نيذلا بعشلا عيمجو وه نوملص لبج يلا كلميبا دعصف + اوعمتجا دق: ماهم نصح

 متنا اولمعا لمعا ينومتياو املك هغم نيذلا تمعشلل لاقو 2 للا سا ا يم
 ارث ثلغلا يف هاو اريثك ابطح اوعمجو كلميبا قحلو هلفحو ةبطح ,رسا لك هعم نيذلا عطقف #* هلثم اضيا
 مث *  سفن 53 ءاسنلاو لاجرلا نم اوقرتحا نيذلا ددع ناك راغلاب مهلك ماحس نصح لها هتنامو.نصحلا قرخأو

 ءاسنلاو لاجرلا ةيرقلا لها بيرهو دتشم نصح ةيرقلا يف ناكو »* اهرصحو ابيلع لزنو صابات يلا كلميبا قلطنا
 ةءارسا هتسسرف رافلاب هقرحتل نصحلا باب يلا مدقتو هلها يا نصحلا يلا كفميبا اندو 2 نصحلا اولخدو
 ةحالس لمح ناك يذلا يتغلاب اعدف * هسار تبخدشو كلميبا سار يلع تعقوف احرلا رجح نم ةعطقب قوف نم
 هحالس لمع ناك يذلا يتفلا ههعبق هتلدق ةءارمأ نإ اولوقي اليل هب ينلتقاو يب اي “كفيس طرعخا هل لاقو الجم
 00 * هلزنم يلا ناسنأ لك فرصنا تام دق كلميبا نا ليارسا وئب يار املف + كفار

 د د له بكترا ناك يذلا ءالبلا لكو * نيعبسلا هتوخال هلتقو هيبأ تميبب لمع يذلا رشلاب

 .* نوعدج نب ماثوي مهنعل يذلا نعللا لك مهب لزنو مهمور يثع مهرش راسو مهر

 رشلعلا لصفلا | | ٠

 ريماس يف الان ناكر راخاسي ةليبق نه لجر هسع نب لاوف نب لاعوت ليارسا ينب سلخبل كلميبا دعب ماقو
 رياي هدعب ماقو ريماس يف نفدو تامو ةنس نيرشعو ةنلث ليارسا يب 0 ايضاق راصو ٠2 * ميارفا لبج
 نوثلث مهل ناكر”ارهم نيثلل -نوبكري انبا نوثلث هل ناكر + ةنس نيرشعو نينثا ليارسا ينبل ايضاق راسو ٍناذعلجلا
 ليارسا ونب دامو * نومق يل ىفدو رياي فوتو # داعلج ضرا يف يذلا رياي عرازم يعدت يرقلا .ناكو ةيرق
 رخآلا بوعشلا هيلا نيطسلف هلاو مودا هلال اودجسو منصلا العب اودبعو برلا ماما ميبقلا لمعلاو مهتابس يف
 ينبو نيطسلف لهأ مهيلنعع بيرلا طلو مهيلع برلا بصغ دتشاو # هل اودبعتسي 'ملو هلل ةداجع اوبندجاو

 ' ينب عيمج يلع اوقيضو ةنس ةرشع ةهنامث ا ةدسلا كلت نم مهودبطضاو ليارسأ ينب يلع !وقيضف ب نومع

 ندرآلا -نومع ونب زاجو 2 * لاعلجب الوزن- اوناك نيذلا نيينارومالا ضرا يف ندرالا زاجم يلم او ارذاك نيفلا ليثرسا

 يلا ليارسا ونب فته“ * ادج مهب قاض ليارسا ونب رطضاو انضيا ميارفا ينبو نيساينب ينبو !ذوبي ينب اوبراحبل
 رصم لها سيلا ليارسأ لال برلا لاقف + العب. اندبعو كانبتتحا ثيح كساما اخمرحاو اغبندا ايلاقو هبيرلا

 *# مهنم مكتصلتخ/ يلا متعرمتتو مكيلع 000 + قالامع لهاو نيطسلف لهلو نومع وغبو نويباوملاو

 اهومتيوه يلا ةهلالل :اولصف اوقلطنا. :: * اضيأ مكصلخا دوعأ ال' اذه لجل ندب رخآ -ةهلا عتدبعو يرونعتبنةبجا مصفأو

 تببحأ ام انب عئنصاف ةناسإو بر اي تليثا 'ان.اطخا بدرلل ليارسا ونب“ لاق ا نقو- لف مضت يه
 #* تقاض مهسفنا نإل برلا هللا اي ذبعو مهيب نم ةييرقلا ةهلالا "لي ارسأ ونب انو «مصصام هه تريضرو



 .هبحانعا قو ءاسور لاقف «« ايغصم اولزنو ليارسا وبنب عممتجاو فاعلي اونو نوع وباب عمتجاو
 : 3 ماك ماج اكد يلع طم بر ريسي نومع ينب ةبراعما يدتبا لجر يا

 رشع يداعلا لصفلا
 نينب هتارما تدلو مث + ماعغي اهدلراو فاحلج اهيلع لخد ةتاوس ةءارما نب اكو ارابج يناعلجلا ماتفي ناك

 ببرهو .- * ةبيرغ ةءازما نب هنال ايفسافعم اذيبا تريب نم اذه ثري ال. اولاقف حاتفي .اودرطو هتارما وغب ارربكو

 وبب عمتجا مايا دعب نأك املف ٠ * هعم اوراصف كاذش غارف موق هيلا عيمتجاو-ةيصخ# اضرا نكسو هتوخأ نم لاتغي

 + ةيصخملا ضرألا نسم ماتفيب اوتايل .اعلج نايشا قلطن١ مهبراحم اودارآ املف #* ليارسا ينب اودهاجبل نومع
 فومتضغبا متنا سيلا فاعلج جايشلل حاتفي لاق ٠ * نومع ينب بيراعنو انيلع اسيير كريصنل انعم رم ماتفيل اولاقو
 داعلج : 5 لاقف # انعم ريسصت متلق روعألا مكط تققاض ثيح نآلا ينومديتا فيكف يبأ تيب نم ينومت درطو '

 لها عيمجل اسير كريصنو نومع يب دهاجتل انعم رسف ديادشلا انتباصا ثيح نالأ كانيتا امنا ماتفَيل
 ريصا يدي يف برلا مهعفدو نومع ينب تبراحو 'مكعم تقلطنا انا نأ داعلج حخايشأل ماتني لاقف + داعلج

 ردغن الو فلان ال انا انيلع دهشيو انلوق عنممي برلا ناعلج- لها ليارسا ينب 3 هل 7 * اير مكيلع
 مامأ هلوق لك مادغي لاقو امكاحو امير مهيلع ةوريصو داعلج- لها عم ماق انفه قلطناو * كلوقك لعفن لب كاب

 0 لا و
 ندرلا يلأو ىافا يل نوئرأ دح نم رضم نم أودعص «ثيح انضرا اوذخا ليارسا ينب نأل اتقي لّضرل نوهع كلم

 لاقو # نومع يب كلم يلا ايتك مهعم بتكو السر لسراو اضيأ ماتفي داعف * مالسب انيلع انضرا نآلا اودرف

 اودمص ثيح. مهنأ كلذو + اضرا نومع ينبو باوس ينب نم ليارسا ونب ذخات مل حاتفي لوقي اذكه هبتك يف
 للم يلا اطير ليارسا ونب لسراو * ماقار يلا اوغلبو فوس رحب يلا اوبتنا يتح رغقلا يف اوراس رصم ضرا نم
 نكسو مهعدي ملف اضيا باوم كلم يلا اولسراو اوزوجعب نا.مودا كلم مهعدي ملف كضرا يفزوجن هل اولاقي مودا
 دح يل اولخدي ملو ندرالا ربع اولزنو هماوسو مودا ضرأ- لوح اورادو هيلا يف اوراسو #* ماقار "ليارصأ ونب

 يف زوجل ليارسا ونب هل لاقو نوبشح كلمو نيينارومالا كليم نومهم يلا السر لياوسأ ونب لسراو * هباوم

 1 :دانجأ عييمج نوحمتس عمجو ةضرا :يف اوزوجي نأ ليارسا ينم نوحصم عدي ملف # انضرا يلا كضرا
 ليارسا وئب كلهاو ليارسا ينب ماما مهرسكو هدانجاو نوح انبر هللا مزبف * ليازسا ينب اوبراحو صهاي
 لسرا نومع ينب كلم عجرو ندرالا يلا ةيربلا نمو قافا .يلا نونرا نم اعيمج مهدودح- اوثروو # نييئارومالا
 ثيرو انبر هللا نالا # اذكه لوقي حاتفي لسواف ليارسا ونب مهنم اهرذخا يتلا ضرالا هنم بلطي حاتفيل السر
 ام ثرت نأ كل بج امنا هنال * اهثرت امف تمناو مهيديا نيب .نم اوكله نيذلا نيس روما نر ةيعش ليارسا

 نب قالاب نم ريخ كلعل # انل وهف هايأ انثروو انيديا نيب نم ائبر هللا كلها ام اماف كهالا سشوماك كثروا

 ثيح # كلذ يف مهراحو مهدهاج وا اذه نم يش. يف مهو وا ليارسا ينب مصاخ هلعل باوم كهم روفص
 ةنس ةيامثلث ذنم نونرا دفع يلا يرقلا عيذمج يفو اهازقو ريعوارع ينو اهازق 0 لا
 رشلا ديرت تناو نالا كيلع سا. مل يلا تمملع دق. نقلو .. * نامرلا كلذ يف اوبلطت ملو اومساغت مل اذاملف
 مالك نومع يدب كلم عمسي ملف . * نومغ ينب. نيبو ليارسأ ينب نيب يوقلا .هببرلا مكحا يتبراح“ بلطتو
 بيراحو كاعلجب يتلا ايفصم يلا ربعو اشنمو 'داعلج .يلا زاجف هيبزلا حور'“جم مادفي مهلاف * هد حتعي ملو جاتغي
 نم >* مهب ينترفظو .يدي يف نومع ينج :تعفد ناءتتنا هسصر اي ىلاقو :همرلل ارذن ملتفي رذنو د« نومع يب
 * ةححالو ل هبرقأ انابرق برلل نوكي> ىيمع ”ينب ةفراخم . نم-اهلاد مكعب اك ينلبقتسي ينيب بباب قم ب جرخ

 يلاو ةيرق تنل اة دا ايات يلا ريعوأاررع نم مهءزهو دا مرفظاف مهبل دي يلا حاتفي زاجو



 ايفصم يلا حاتفي عمجرو #* ليارسأ يبب يدي نيب نم اومزبناف نومع ونب رسكناو ةميظع ةلقم مهنم لتتو موركلا لبا
 ملو هتديحو تناكو.هرفظو .هتمالسب اهنم احرف هفوفدلاو ةعبرملا لوبطلاب هلبقتست تجرخ دق هتنبا اذاو هلزنم يلا
 ينل ينكلها نمم يتنك مويلا يتناو ينينكلها يدبكو يتنب اي لاقو هبايث قزم اهار املف »+ اهريغ دلو هل نكي

 نيب كاف نع اا + ترذن امع عجرا ردقا تسلو ارذن هلل ترذنو يمف تمعتن ظ

 * نومع. يب كيادعا نم كل برلا مقتنا نا برلاب ردغت الو هب تهوفت امك يب عنصاف ترذنو برلا يدي

 : يكباو لابهب ( يف ددرتاو قلطنا نيربهش يلهعت ناب ةرهشلا هذه يل يفتاو ةلصغلا هذه نب عنصا اهيبال تلاق مث
 يراذعلا اهتابحاوصو يه تقلطناو نيرهش اهاخراو يقلطنا اهبل لاق * يتابحاوص انا يبابشو يتيلوتب يلع

 رذنا يذلا رذنلاك اهب عنصو اهيبا يلا تععجر نيرهش دعب نمو #* لابجلا يلع اهبابشو اهتيلوتب يلع تكبوأ
 تائب ناك تقولا كلذ يف لوح لك ينو * ليارسا ينب نيب هياء تراصو لجر اهسسمي مل يرذع تنناكو

 ْ * ةنس لك يف مايا ةعبرا يذاعلجلا حاتفي ةنبا يلع نيكبيو نمو نقلطني ليارسا

 رشع ينادلا لصفلا

 كعم قلطنن نا انعدت ملو نومع ينب هبراحثل تجرخ اذامل حاتفيل اولاقو يبرجلا اوزاجو اوفتهف ميارفا ونب اماو
 1 ٍنوفقنت ملف مكتوعدو يبعشو انا نومع ينب دهاجا يملك موقلا اهيا حاتفي مهل لاق يع يحيي فا ف

 ا اا ا يكاد يملا هنأ تييأر املف + ميديا
 را سما يايا ا يابا د عمجو + ينيراعتل يلا متعلط .يش يلف

 ميارفا ونب هيلع زوجا يذلا ندرالا رهن ربعم نويذاعلجملا ذخاف # دحاو سنج مه اشنمو ميارفا نا اولاقف ميارفا

 ينب نم تا. هنولاسيو هنوذخاي ذاعلج لها' ناك زوج نا ديريو ميارفا ينب نم برعلا نم برهي ناك نم لكف
 اوناكف نيش. اولوقي نأ اوردقي مل ميارفا ينب نلل البس لوقيف البش لق هل نولوقيف * ال لوقيف زوم نأ ديرتو ميارفا
 ْ ينب يلع اطلسمو ايضاق حاتفي .ناكو * افلا نوعبراو نانثا ميارفا .يبب نم لتقف ندرألا زا يع هنرخديو هنوربعي

 ا ليارسا ينب يضق يلع هدعب نمراصو ه# ذاعلج ةيرق يف نفدو يناعلجلا حاتفي فوتو نينس هس ليارسا
 ناكو انبا نيشلنل هتك ىبنلث لخداو ىينللا هتانب جوزو ةئبا نوثلثو انبا نوثلث هل ناك» * مهل تيب نم يذلا
 ايضاق نولوبز نب .نولا هدعب نم راصو #* مهل تيب يف نفدو ناصيبا تامو * نينص عبس ليارسا يبل ايضاق
 ليارسا .ينب يضق يلع هدعب راصو * نولوبز ضرا يف نوليا يف نفدو نولا تامو #* ةنس نيرشع ليارسا يبل
 ايضاق ثكمف ربع نيعبس يلع نوبكري اوناكو هينب ينب نوثلثو انبا نوعبرا هل ناك» + ينوتعرفالا نايله نب نارغمع
  لبج يف ميارفا ضرا يف نوتعرفا يف نفدو ينوثعرفالا نايله نب نارخع وتو * نيئس نامث .ليارسا ينيل
 ظ : ئ * نييناقلمعلا -

 . رشع ثلاثلا لصفلا

 * بس نيعبرأ مهردبعتسأو نيطسلف لها برلا مييلع طلسف برلا . ماما زها مهيالب يف ليارسا ونب داعو
 كلتل برلا كلم ايارتف # دلت ال ارقاع هتءارما تنناكو حونام همسأ ناد ةليبق نمو اعرص نسم لجر ناكو

 يلكءات الو اركسم الو ارمخ يبرشت ال يظفتحا # انبا نيدلتو نيلبعتس نالاو يدلت مل ارقاع كنا ابل لاقو ةءارمالا

 محرلا يفوه ذنمب هلل اصوصخ نوكي يبصلا نال سوملاب هسار قلي او انبا نيدلتو نيلبعت كنال * اسمن ايش
 هللا لجر يل ايارت هل تلاقو اهجوز يلا ةءارملا تاجف :* نيطسلف لها نم ليارسا ينبل صالغلا يدبي وهو
 كنا يل لاقو * همسأ ام ٍنربخيل ملو وه نيا نم هلءاسا ملف ادج هنم تعرفو. هللا كالم ةيورب ةيلعت يناتاو

 وه ذم هلل اصمصخ نوكي يبصلا نلا اسمن ايرث يلكءات الو اركسم الو ارمخ يبرشت ال يل لاقو انبا نيدلتو نيلبهتس



 تذعب يذلا لجرلا نوكي نا بير اي كيلا بلطا لاقو برلا يلا فم بلطو # هتافو موي يلا مجرلا ين
 كلم يتاف حونم .توص ببرلا عمسف + دلوي يذلا يبصلاب عنصن ام انملعيو اضيا انيلا دوعي كلبق نم انيلا
 اهجوز يلا ترجو..ةءارملا تصعرساف + اهدنع ايجوز حونم نكي ملو لقحلا يف ةسلاج يهو ةءارملا يلا برلا
 لجرلا يلا اجو ةءارملا عم قلطناو حونم ماقف #* مويلا كلذ يف يناتا يذلا لجرلا يلا يتا هق تلاقو هتربخو
 * هلمعو يبصلا رما يتربخا كلوق متي نآلا نم لاق # وه انا معن لاقو ةءارملا هذه تمملك يذلا وه تننا. هل لاقو

 + هب اهترما ام لكب ظفتحت لب اسجن ايش لكءات الو #* اهتيهن ام عيمج نم ةءارملا ظغحت ىنمل برلا كلالم لاق
 حىدمل بزل تكالم لاق #* كل همدقنو هييهنو ايدج كل مبذن يتح نآلا سلمت ئلاعت هللا كثالمل- حونم لاق

 كاالم هنأ ملعي مل هنال اذه حونم لاق امناو هلل هبرقف انابرق تبرق ناو كمماعط نم ندا مل ينتسلج تنا نا
 كتالم هل لاقف  كمساي يبصلا .انيمس كلوق مت اذا يتح كسمسا ام برلا كلالمل حونم لاق مث * بيلا

 ةرخم يلع انابرق هبرقو ديمسلا نم يثم ايدج حونم ذخاو * لوجعهم يمسلو يمسأ نع كلاوس ام برلأ
 برلا ثلالم دعصو .امسلا يلا دعصو ارغتلا نم جرخران نم ابهل انياع هتجوزو حوفمو * بنرلا عبسي لعجو
 ملو * ضرللا يلع امههرجو يلع اورخ كلذ هتءارماو حونم يار املن .مبذملا نم .جرخ يذلت رانلا ببلب
 حونم لاقو * برلا كتلم هنا ذيئيح هتليلخو حونم فرعف اضيأ هتجوزلو حونممل ايارتي نأ برلا تألم دعي
 انم لبقي نكي مل انغيمي ..نا :دارا هللا نا ول هتءارما هل تللاقف # هللا انياع انال تومنس انا يملعا هتءارملل
 ةءارمالا تدلوو ه#* ابلك رومألا هذه انعمسي نكي ملو نامزلا اذه يف .ءايشلا هذه انل رهظي نكي ملو ديمسلاو تيرزلا

 نيب ناد ةلحم يف هيشنت نا.برلا حور تادبو + هيلع هللا تلرابو يبصلا بشو نوشمش همنا تعدو انبا

 ظ ظ ظ * لوتشا نيبو اعرص

  رشع عبارلا لصفلا

 تيار امهل لاقو هيدلاو ربخا دعصو #+* نيطسلف تائب نم ةءارما كانه يأرو:ثنمت يلا نوشمش لزنو
 لهاو كيبا تيب يف انهاه سيل !ذامل هتدلو هل تلاق #* ابهينوجوز نيطسلف لها تانب نم ةءارما ثنمت يف
 دق نإ اهريغ ديرا سيل هيب نوشمش لاق فلقلا نيطسلف تانب. نم جورتتو قلطفت يتح ةءارما كتريشع
 نيطسلف لها ناكو نيطسلف لها نم مقتنيل برلا رما نم اذه نا هماو هوبأ ملعي ملو * ينيع يف تبتسحو اهئببحا

 رصبا وه اذاف ثنمت مورك يلا اوفاوف ثنمت يلا هادلاوو نوشمش لزنو #* ليارسا ينب يلع نيطلستم نامزلا كلذ
 يش هدي يل نكي ملو يدجلا زءسفي امك هىهسفف لبشلا يلا بوو برلا حور هيلع تلج *رازي ثيل لبش هتلابق

 * ةدنع رمآلا -نسحو نوشمش يضرو ةءارملا اوملكو اولزن مث د لبشلاب عنص امب هيدلو ربخ ملو اصع ا فيس ال
 كانه ششع دق لمن دسالا ردص يف اذاو دسالا ةثج يلا رظنيل قيرطلا نع داحن اهب جورتيل مايأ دعب عجر مث
 ملو امه الكاو لسعلا نم امهاطعاو هيدلاو يلا قلطناو هيديب هنم لوانتف * لمتلا شع نم لسعلا لاس دقو

 ثادحا نآل مايا ةعبس ةميلو نوشمش .ايهو ةءارمالا يلا ةاوبا لزنو د دسالا ةنج نم لاس لسعلا نأ امهربخل
 لاقف # نيباشش هل اوراصف الجر نوثالث اواج نيطسلف لها هوار املف * ةميلولا نولمعي اوناك .كلذك ليارسا ينب
 سرعلا مايا مامت يلوق مترسفو يتلءاسم نم متجرخ متنا ناف هنع مكلاساو دباولا نع الوق مك لوقا نوشمش مبل

 ليدنم نيثالث يف ابوث نيثالث مكتم تذخا يلوق اورسفت مل اذاو * ليدنم نيثلث يف ةلح نيثلث مكتيطعا ةعبسلا
 مايا ةثلث ةليسملا يف اوركفف اولح رملا نمو الكا لكلا نم جرخ مهل لاق # اهعمسنل كدلاسم لاس هل اولاق
 هتلاسم باوج ملعنل كجوز يعدخا نوشمش ةءارمال اولاق عبارلا ويلا يف ناك املف #*-اهباوج يلع اوردقي ملف
 انيقي هل تلاقو هيدي نيب نوشمش ةءارما تمكبف # هئاريم ثرنو رانلاب .كيبا تميبو تلاانقرحاو كانلتق الو
 انا اهل لاق اهنع يمع ينب تلاس ينلا ةلاسملا ريسفت ام ٍنربخت سيل كنا كلذو يببحت سيلو.يضغبت كنا



 مويلأ يل ناك املف ةعبنلا سرعلا مايا هيلع يكبت .تمرلعهن ' «لهب تننا كربخل بيد. يدلاو كلب ربجخأ مل
 عباسلا مري ف 8 رقلا لها لاقفغ ..ج وياسر هتمخ .اهنال ةلءاسملا ريسفت.اهل لاق بانا

 ا او وا + لاسم ريسفت يلع اوردقت مل نتلِجع متعدخ مكنا. ال نوشمش ل مهل

 تسيب لا عضو هيمن ددجاوب هتلامي اورسف يردلل .فاطعاب مهبايث ذخاو مهلدقف الحر نيثالث اهلهل . نم ذخاو

 ©0075 قع نوطمش ةءارما تراسو * هيبأ

 . رشع ىماغلا ىصفلا ض
 يتارما يلا قلطنأ لاقو ايدج ابيلأ لمحو ةهتءارما نوشمش ركذ ةطنحلا داصح تستقو ل مايا قع نحب ناك امنت
 ابعصتبا دق كنا تن اهزيا هل لاقو + اهيلا لخدي نا هعدي مل اهوبا دار املف اهسلج“ يف ابيلا لخداو
 انأ نوشمش لاقف * اهضوع ةءارمأ كل نوكتو اهب جوزتت اهنم ريخا :يرغصلا ابنا هذه نكلو لهاجتل اهتجورف
 هشو هلع ةيامثاث داطصاو نوشمش قلطناو . ارش مهب عئاص اناو ينوملظ مبنال نيطسلف لهاب عنصا امم يرب
 أراف لعشاو .ه امهبانذإ يف .اطوبرم ران حابصم نيبلعت لك .نيب لعجو نيبلعت.نيبلعت مهطبرو زان ميباصم مهبانذا يف

 او سادكا بي ملو اهلك نيطسلف لها عورز تقرحاو عرزلا يف بلاعثلا ترج بلاعثلا بيسو عيباصملا .يف
 اذه اولاق مسنصلا اذه انب عنص نم نيطسلغ لها لاقو #* نوتيزلاو اضيا“ موركلا. تتقريتحاو. قرتحاو الا مياق :عرز
 تيبو.ةءارملا اوقرحاف نيطسلف لها عمتجاف. هئيبشش اهجوزو هنم هتارما عزن هنا. كلاذو .ميمت .رهص نوشمش. سم
 مث مكفم يسفن ببيطت يتح مكنم مقتنا نا عدا ال يناف لعفلا اذه اضيا متلعف ناو نوشمش لاقف ه#رانلاب ابيبا

 مث اديدش مهل هبرض ناكو مهداححنا يلا مهمادقا نم مهتاقاس يلع مهبرضو اريثك اموق مهنم ذخأو »* مكنع فكأ

 ونب لاقف  اهيلع اولزنو !ذوهي يلا اوراصو نيطسلف لها عمتجاو #* نيمطع رفك يف يتلا فاحاس نكسو قلطنا
 ينب نم لجرا بل ةثلث .لزتف * انب عفص امك هب عنصنو نوشمش قئونل .اندعص اولاقف متدعص !دامل مهل اذوهي
 هذه تملعف !ذامل انيلع نيطلسم نيطسلف لها نا ملعت اما نوشمشل اولاقو نيعطع رفك يف يتلا فاجاس اوتاو اذوهي

 لاقف نم كلحقن الو مهيلا كتعفدنو كيدونل انلزن امنا اولاق + مهب ىرعنص كلذك اوغنص امك مهل لاق لاعملل .
 نيعلسلسب هوقثواف نعن كلحقن الو مهيلا كملسنو كقئون نكلو ال هل اولاقف .#* .متنا.ينوذوتاال مكنا يل اونلحا مه
 هيلا. د ا وا نا ا دك بقهكلا .كلذ نم هةودعصأو -ديدح.

 عطقو هسفن ..لحو رائلاب طوشم.ناتك طيمك ناتلسلسلا تراصو هتوقؤ برلا ةوق هيلع تلعن هولتقيلا نييطساف لهأ
 نوشممش لاقو + تنم لغز فلا هين لعتو هذخاز هدي ادمف اسباي امظع. تميم رامج كف ٍدجوو : نيتلسلسلا

 هدي نم .مظعلاب يمر همالك .لمكا املف: ١ * لجر فلا مكنم رامج هتلفب ىلقتو ولت هكذم .هتمحرط نرامح..ديخ مظعب

 .كدبع انا ينتيوق بير اي تنا لاقو برلاب اعدف ا را نا يعدو

 اعلا كنق ىبم عضوملا كلذ يند كلذ هحور هيل كيو هلم بفزفو ريكك 1 ديف جرش اهلا دع

 * ةنس نيرشم ليارسا ينبل اياضتلا ينو د مربلا يلا

 نأ. نيطسلف لها لاقف هال اهيلا 0 ل

 انحا افأ.اولاقو اعيمج مهتليل نورواشتي اولعجو- ةيرقلا باب دنع هل اوئمكو .انهاه وهو اندالب ل

 علقو هنيدملا بباب يببتع ذخإ ليللا سفصن دعب ماق املف ليللا هفصن يلا نوشمش دقرف » هلئلتتو هانذخا



 ةيرق يف ةءارما بحا كلذ دعب نمو #* نوربح مادق يذلا لبجلا يلا دعصو هقتاع يلع هلمحو ةهقالغاو بابلا
 يوقي انامب يملعاو نوشمش يعدخا اهل اولاقو ابيلا نيطسلف لها ءاسور دعصف # اليلد اهبمسا قوراش لحن يعدت
 تلاقف د ةضف لاقثم ةيامثلثو افلا انم لجر لك كيلا عفدن نحنو هقثون نا ردقن !ذامبو هتوق هب مظعت !ذامو
 ابل لاق * كتوق فعضت اندامبو كقانيأ يلع ردقي ادامبو كبيذعتل كتوق مظعت !دامب ينربخا نوشمشل اليلد

 * سانلا نم دحاو لثم ريصاف يتوق تمفعض اهب تددشم انسح فمن مل ةيدن راتوا ةعبس تذخا نأ نوشمش
 تلاقو عدمملا يف انيمك تسلجو .# اهب هتدشو افسح بفجت مل ةيدن راتوا ةعبس نيطسلف لها ابيلا جفدف
 تلاقف # هتوق فعضت ملو رانلا هتهش !ذا ناتك طيخ عطقي امك راتوالا عطقف كوتا نوينطسلفلا كوادعا نوشمش
 ينيتددش يتنأ نا نوشمش اهل لاقف # قثوت !ذامب نآلا ٍينربخ# ابذك يل تملقو نوشمش اي ينتبذك دق اليلد هل
 لمعتست مل ديدح لسالسب اليلد هتدشف * سانلا نم دحاوك ريصاو بففعضا يناف طق لمعتست مل ديدح لسالسب

 تلاقف. * طيغلا عطقي امك هيدعاس نع لسالسلا عطقو رانف كيلع امجه كواج كوادعا نوشمش. هل .تلاقو طق
 نم لاصخ عبس تددش تىمنا نأ ابل لاق قثوت انامب ينربخاف ابذك يل تلقو ينبذك دق نوشمشل اليلد

 «تملاقو لونلا يف هسأر نم رعش لصخ عبس تدشف #* سانلا نم دحاوك ترصو ىرفعض لونلا يف يمار رعش
 فيك هل تلاقف + هيلع دودشم هرعشو لونلا لمحو هبتناف نوشمش اي نيطسلف لها كيلع مه دق هل

 * كتوق مظعت اذامب ربحت ملو تارم ثالث هذه ينتبذك دقو يدنع و» سيل كبلقو كبحا ينا يل لوقت
 اهل فشكو هبلق يف ام لك يلع اهعلطاف +* توملا يلا هسفن تتقاضو متغا ةريثك امايا هتمغو هتذا املف

 تاز يرعش قلح ناف يما نطب نم هلل صوصخ ينال طق يسار قلع ملو سوم يسار بصت مل اهل لاقو مرمأ
 ءاسرر تعدق تملسرا هبلق يف املك ابل رهظا دق هنأ اليلد تاراملف د سانلا نم دحاوكريصاو فعضاو يتوق

 اودعصاو نيطسلف لها ءاسور ابيلا دعصف هلق يف ام لك يل رهظا هناف نالا اودعصا مهل تلاقو نيطسلف لها
 هقرافو هتوق فعضت نا .ادبف هنم هرعش لصخ قلحو مجاحلا تعدو اهرجح يلع هتماناو .» ةضفلا مهعم
 تلعف امك مهب عنصاو جرخأ لاقف همون نسم هبتناو كيلع اومجه تادعا نوشمش هل تلاقو هتهبناف * هليح

 هينيع اومعاف رانلاب هولحتاو نيطسلف لها هوذخلاف د هتقراف دق برلا ةوق نا ملعي ملو ةرم لك عنصا ءتمنك امكو

 * تبني ةسأر رعش ءادبو اهب نعي احر نجحسلا يف اولعجو نمحسلا يف هوسبحو ةزغ هب اوتاو لسالسلاب هودشو
 يف انودع انهالا عفد دق اولاقو  حرفللو مههلا نوغادل ةميظع ةححيبذ اوحبذيل اوعمتجاف نيطسلف لها .اسور اماف
 * انءالتق رثكاو امضرأ برخا يذلا انودع انيديا يف انهلا حرط دق اولاق ذا مهدوبعم اودمح ميقلا ةوار املف اندي

 نيب صقرو نجسلا نم نوشمشن اوعدف انيديا نيب صقريل نوشمش اوعدن اولاق مهسفنا تبباطو اوبرشو اولكا املف
 ةدمعالاب دتشا ينعدو يدي يخرا هدوقي ناك يذلا يبصلل نوشمش لاقف * تيبلا ةدمعا نيب هوماقاو مييديا

 نيطسلفلا ءاسور عيمج كانهو ءاسنلاو لاجرلا نم ايلتمم تيبلا ناكو  ابيلع ءاكوتا يتح اهيلع تميبلا ينلا
 نوشمش يعدو #* صقر اذا نوشمش يلا نورظني ءاسنلاو لاجرلا نم فلا ةثالث نم رثكا تميبلا مطس قوف ناكو

 ةمقن نيطسلف لها نم مقتنال بر اي ةرملا هذه ينيوقو ينركذت نأ يهالاو يبر اي كيلا بلطا لاقو برلا
 امهدحا ذخاو امهيلع ءاكوتو تيبلا امهبلع تمباثلا طسولا يف نيذلا نيدومعلا هيديب نوشمش ذخاو #* ينيع
 تيبلا طقسف هتوقب امهبذجو نيطسلف لها ييادعا عم يسفن كلبت نوشمش لاقو # هلامشب رخالاو هنيميب
 ف مهلتق نيذلا نم رثكا نوشمش تومب اوتام يذلا يتوملا ناكو بسعشلا عيمج ىلعو نيطسلف لهأ .اسور ىلع

 ناك وهو هيبا حونم ربق يف لوتشاو اعرص نيب هونفدو دودعصاو هولم# هتيب لها عيمجو هتوخا لزنو # هتايح

 * ةنس نيرشع مهءاضق ليارسا يبل يضغي



 ] رشع عباسلا لصفلا
 يذلا لاقثم ةياملاو ةضفلا لاقثم فلالا همال لاقف + اخيام همسا ميارفا لبج نم لجر كلذ دعب نم ناكو

 كيلع هللا كراب هما تلاق اهتذخا انا ةضفلا كلت كنم تبهذ اهنا كعمسا اناو يتلقو يتفلحو كل تذخا
 برلل ينبا دي نم تذخأ يتلا ةصفلا تسمدق هما تلاقف ةضفلا لاقثم ةيملاو فلالا هما يلع درو # ينبا اي

 اهل لمعو غياَصلا تطعاو ةضفلا نم نيتيام هما تذخاو # ىلا اهدرا الو اشوقنم اكوبسم امنص اهنم نلعجال
 دربلاو ةبجلا لمعو هلل اتيب هلزنم يف درتفا دق اضينم ناك» # اضم تسيب يف منصلا راصو اشوقنم اكوبسم امنص
 لك ناكو كلم ليارسا ينبل نكي مل مايألا كلت ينو # اربح هل راصف هينب دحا سدقو رابحالا سبلت يتلا
 * مهل تيب يف نكسي ناكو يويل همسا اذوهي ةيرق مهل تيب نم يتف جرخو * بح ام لمعي مهنم ناسنا
 * هقيرط دصق اضم تيب ىلا راصو ميارفا لبج يلا يبتناف اقفاوم انكسم بلطيل هتيرق نم لجرنا فرصناف
 . * اقفاوم انكسم بلطال تجرخ اذوهي ةيرق مهل تيب نم يويل لجر انا هل لاقف تلبقا نيا نم اخينم هل لاقف

 * كمعطاو تلوسكاو ليقاثم ةرشع موي لك كيلع يرجا اناو اربحو ابا يل نوكتو يدنع نكسا اخم هل لاقف
 ثكمو رابحالا ةبترب يويل يدي اخخبم لمكاو د هينب دحاك هدنع يتفلا راصف لجرلا عم نكسي نأ يويل يضرف
 * نييويللا نم اربح يل راص دق هنا يلا نسحا دق برلا نا ٍتمملع نآلا اخبمم لاقو * اضم تميب يف

 رشع نماثلا لصفلا

 :مل هنا لجا نم اعسأاو اثاريم نوبلطي ناد ةليبق لها ناكو كلم ليارسا يب يلع كلمي مل مايالا كلت يو

 يلا اوراصو ميارفا لبج يللا اوتاف ضرالا اوربختتساو اوقلطنا مهل اولاقو اهوربختسيو ضرالا اوسجبل لوتشاو اعرص نم
 تريج. بفئيك اولاقو هيلا اولامف يتفلا يويل تدوص اوفرع اخبم تميب يف اوتاب املف #* كثلانه اوتابو اخس تميب

 يلا نسحاو نورت يذلا عينصلا اذه اخمم يب _دص ممل لاق * انه عنصت يذلا امو انهاه كل امو انهاه يلا

 لاق # اهيف نيبجوتم نحل يتلا قيرطلا يف ملفن له رظناو انل بلطا هل اولاقف # انهاك هل ترصو ٍنرجاتساو
 ناك يذلا بععشلا اوارو شيلا يلا ةسمحنلا لاجرلا قلطناو # مكرفظيو قيرطلا مكل ملصي برلا مالسب اوريس مب
 مهيلع قيضي نم الو مهضرا يف مهيدوي نم سيلو ن.ذيمطم نينكاس نييناديصلا هبشك نينيمطم نونكاس مهنا اهيف
 مهتوخا لا اوعحرف : لمع الو مالكناسنا نيبو مهنيب مم سيلو نييناديصلا نم أديعب . مهعضوم ناكو مهدهطضيو

 اضرا اهانيأر انال اهيلا دعصن انب اوموق شيلا نم مهل اولاق # متلبقا نيا نم مهتوخا مهل لاقف لوتشاو اعرص يلا

 يلع نودرتو نولخدت مكناف * ضرالا اوثرتو اولخدتو اوقلطنت نا اولسكت الو اوفكت الو اوقرفت الف ادج ةعلاص ةبصخ#
 لها لحتراف # ءايشالا نم يش ضرالا يف مكزوعي سيلو مكيلا برلا اهعفد دقو ادح ةعساو ضرالاو بصخغ“# بعش
 بنعلا ةيرق دنع اولزنو اودعصو * كاش ملسب نيهلستم مهو لجر ةيامتس لوتشا نمو اعرص نم ناد ةليبق
 كانه نم اوزاجو #* بنعلا ةيرق فلخ وهو مويلا يلا ناد ركسع عضوملا كلذ يعد كلذل اذوهي ينبل يتلا

 سيل ضرالا اوسجتلل اوقلطنا نيذلا لاجرلا ةسمغلا لاقف * اضم تيب يلا اوهتنا يتح اوراسو ميارفا لبج يلا
 اوداحن ه# نآلا نوعنصت انام اورظناف اشوقثم اكوبسم امنصو ءادرو هبج ذمكالا هذه يف نأ اوملعت مهتوخال اولاقو
 ناد ينب نم نيوستملا ةيامتسلا اماو # هيلع اوملسو اخي تيب يلا باشلا يويل يلا اولخدو قيرطلا نع
 ربعلل يذلا ةبملاو ءادرلاو منصلا اوذخاو تيبلا اولخدو ضرالا اوسج نيذلا ةسمحللا دعصو + زيلهدلا باب دنع اوماقف
 غوصملا منصلا اوذخاو اخينم تيب اولخد مهحالسب نيولستملا ةبامتسلاو * بابلا دنع زيلهدلا يف امياق ربعلا ناكو

 انقحلاو كلمف يلع كدي عضو فك هل اولاق * نوعنصت يذلا اذه ام ربحا مهل لاقف كوبسملاو يدرلاو ةبجلاو



 نم ةليبقل اربح نوكت وا دحاو لجرل اربح نوكت نا كل ريخو كيلا بحا نيرمالا يا اربحو ابا انل ريصتل
 اوزاجو اوتفتلاو #* موقلا عم قلطناو يدرلاو ةبجلاو منصلا ذخاو ربحلا سفن تباطف + ليارسا ينب ليابق
 تيب يف ناك لجر حاص اخبم تميب نم اودعابت املف + مهناابا نيب: مئاهلاوب نتاوملاورعألاو ريسلا ف اردعما)
 ام اخيمل اولاقو اوفتهف * ناد ينب بلط يف اوضكرو هيئب اخبم ملعو ناك امب هملعاو هتيب بناج يلا اضم
 ام اولوقت يتح يل يقب امف متقلطناو ربحلا متقسو تذحنتا يذلا هلالا متذخا 0 لاق #2 يدانت كلاح
 سفناو كسفن كلبتف سفن ةرارمو ةريغ مبيف انم موق كعمسي اليل انفلخ مصت ال ناد ونب هل لاقف * كلاح
 د * هتيب يلا عجر ةقاط مهب هل سيل نا اخيام يار املف مهتيرط يف ناد ونب اوضمو +* كيدب

 مهولتقف نينيمطم نينكاس بصخ# بعش يلع اودروو شيلا اولخدو هدنع ناك يذلا" ربعلا اوقاسو اضم عنص
 دحا نسوا هتان نكاد اديص نم ةديعب تناك ةيرقلا نأل دحا مهنعي ملو #+رانلاب ةيرقلا اوقرحاو فيسلاب

 مهيبأ ناد مساب ناد اهمسا اوعدو # اهونكسو ةيرقلا اوئبو بوحار تيب روغ يف ةيرقلا تناكو لمع الو مالك

 اشنم نب نوشرج نب ناثانوي امأو منصلا ناد ونب بصنو »* شيلا كلد لبق ةيرقلا مسا ناكو ليارسال دلو يذلا
 مايالا لك اخنبم غاص يذلا منصلا ميل اوعضوو * ضرالا تيبس يذلا مويلا يلا ناد ةليبقل ارابحا ةونبو وه راصف
 ظ * وليش يف هللا تيب ناك يذلا

 رشع عساتلا لصفلا

 نم ةيرس ةءرما ذغتو لهما فس يف نكسي يويل همسا لجر اكو كلم ليارسا ينيل نكي مل مايلا كلت يف
 يلا اهيببا تميب يلا تقلطناو دنع نم تمجرخو جوزت يقلا ةءارملا .تنزو * اذوهي ينب ةيرق مهل تيب

 ا ل ١ ىللطناو اهجوز ماق مث *روهش ةعبرا كانه تشكمو اذوهي ينب ةيرق

 ةرهص هفاضاو »نا جرف هير اعلا وبا ذا املف اهيبا تسيب يلا هتلخد| اهاتا املف نيرامحو هل اكولمم يتف هعم
 لاقف فرصنيل ةركب ركب عبارلا مويلا ينو # هثلاثلا هتليل تابو برشو لكاو مايا ةثالث هدنع ثكمو ةيراجلا وبا
 وبا هنتخ هل لاقف اعيمج ايرشو الكاف ا ايل ل ري ا
 رو كال حم دلع لذ ترهل قدرا نسبا ١ : اعيمج معنتنف اندنع تيب تببحا نا ةيراجلا
 اعيمج ايدغتف اليلق مبصي يتح ربص بصاو يش لكو كبلق دش ةيراجبلا وبا هل لاقف فرصنيل سماغلا مويلا يف ركبو
 اندنع تيبف نالا راهنلا فصتنا دق ةيراجلا وبا هومح. هل لاقف هتيرسو همالغو وه فرصنيل لجرلا ضهنو + ابرشو

 ينلا سوباي يلا يبتنأاو فرصناو جرخو تميبي نا لجرلا يوهي ملف #* اوريستو اوركبت دغ يلا يتح انعم معنأو
 سمشلا بورغ برقو اوسما سوباي لابج' اوراص املف » هتيرسو نارقوم نارامح هعمو اهيازاب فقوف ميلشروأب
 يرق نم نوكت ال ةبيرغ ةيرق لخدن ال هاوم هل لاق # اهيف تيبنل ةيرقلا هذه يلا انب لم هالومل مالغلا لاقف
 ازاجف د ةمارلا وا عبج يلا عضاوملا هذه ضعب يلا انب رس دالوم هل لاقو  عبج يلا ريصن نكل ليارسا ينب

 ةنيدملا قوس يف اولزنو عبج اولخدو اوتيبيل اهيلا اولامم #* نيمايدب ةيرق عبج دنع امه» سمشلا تباغف نيرياس
 لزن هنكلو ميارفا لبج نم لجرلا ناكر ثرحلا يف هلمع نم ايتا يش لجرب مه اذاو * هلزنم دحا امهلخدي ملو
 رصياف هفرط ييشلا عفرف #* ادج ةييس مهلامعا تنناكو ءوس موق نيماينب ينب دالبلا لها ناكو اهيف نكسو عبج
 يرباع نحن هل لاق * تبقا نيا نمو ديرت نيا يلا صيشلا هل لاق ةيرقلا قوس يف لزن دق ارفاسم ابيرغ
 محل تيب يلا تجرخ تنك ينكلو .ثانه نم للا لبجلا .مفص ديرن.اذوهي ةيرق محل تميب نم انجرخ قيرطلا
 ازبخ اضيا انعمو انباودل ميضقو انيفكي فلع انعمو + ةلرتم :انلكشي نسم ياو. :بفرلا .تنيب .ىل .قلطنم اان
 00 هن و أ وا ير او او رح 0

 يو
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 موق مهيلع - عمتجا مسسغن | تمباط املف » اويرشو اولكأو مهلجرا لسغو افلع هباودل حرطو هلزنم يلا هلخداف اثمة 

 ةفرعتل كدنع يذلا فيصلا انيلا جرخأ تيبلا بر مميشلل أولاقو بابلا اودهاجو تمريبلاب اوطاحاف ةيرقلا نم *

 لزنو يتيب لخد لحرلا نآل ةيبسلا هذه اوبكترت الو ةوخا اي اولعغت ال مهل لاقو تيبلا بر ضيشلا مبييلا جرش

 امهوجضناز مكيلا امهجرخإ ةيرسو يرذع ةدحاو هبا يل #* ميبقلا لعفلا اذه اولعفت الو لجرلا أ|رهضفت ال يدنع

 هلوق اوعمسب ملو همالك موقنا ليبقي ملف +« عوهضفت الو لجرلا نم معيبقلا أذه اوبكرت الو متببحأ ام امهب اوعبصاو

 اهركرتف رجلا علط املو حابصلا يلا اهب اورجنو مهتارهش اهنم اربكتراف مهيلا ابجرخاو هتيرم لجرلا ذخاف +
 سمشلا عولط يلا بانل دنع تمعقوف اهحوز هيف ناك يذلا تميبلا باب يلا حا ايصلا دنع ةءارملا تسمدقتف *

 ةفكسلا يلا اهبديو ةحوزطم بابلا دنغ اهدجوف هقيرط يف ريسلل جرخو تميبلا باب متفو ةادغلاب اهديس ماقو *.

 انيكس ذخاو هلزنم يلا :قلطناو #* ةتيم يهو هرامح يلع اهلمعف هبجت ملف قلطنن انب يموق اهل لاقف وقطعها 
 مل لاق اها, نم لكف #* ليارسا يب طابسا نم طبس دح ىف اهنم ةعطق لكب يمرو ةعطق ةرشع يتنثا

 امركفو ليارسأ ونب عمتجاف موخا يلا صم نيرا نزع لارا جب دعم م يادي بص ملو اذه لثم نكي

 نا

 نورشعلا لصفلا

 برلا ماما اوماقو لاعلج ضرا اوقلو عبس ريب يلا ناد نم دحاو لجرك اعيمج اوعمتجاو مهلك ليارسأ ونب جرخو
 طرتخم لجر فلا ةيام عبرأ مهددع ناكو هللا بعش عمج# يف ليارسأ ينب طابسا ليابق تسماقو د ايفصع يف

 ا و ليارسا- وهب لاق ل لا طم ديما نر يوتا لياعا * فيس

 0 يفسلا + ليام يب 56 0 ل اذه .ابقترا م ليارسا يبا عرازم عيمج يف اهيمرو

 , لك نم لوا ذخانو 55 عرخقنو اهب طيحنو عبج يلا مي نكلو #* هتيب يلا مكنم دحا عجري الو هلزنم

 ظ ب دعما افلا فلا 0 لك نمو ةيامع 0 ل ره موا

 ام مهل 0 يما يب يلا الاجر ليارسا يتب طابسا همك هيل لجرك يارا يقفت» ةيرقلا يلا

 1 28 ينب 0 07 ع 56 اذه 7 ين ١ ةمئثالا موقلا انيلا ا 0 ماا اذه

 ليارسا ونب لاقو هللا يلا ا د تيب ل 0 : ةلتاقم 0 اوذاكو فيسلاب نوبرصي الاجر فا هيام
 وئب صبنو *#  الأ !ذوهي ونب دعصت هبرلا لاق نيماينب يبل انتبراك© يف اسير اغيلع بلع نوكيو انلوأ دعضي نم

 مدوعفاوو .لدارسأ يني لايت نيمايتي ور ”تطساو عي نيم نيمايثت ودل رخو - + ميعت لاح اورو هرج ليا
 مويلا كلذ يف ليارسا ينب نم لتقو عبج نم نيماينب ونب رخو تنجب دنع راها ليارسا ونبا قوتنا
 3 هيف اريزاعا يذلا يملا ف برأ اوفطصيل اودعصو دغلا نم اضيا ليارصا ونب يوقتو افلا نورشعو نانثا



 جرخو * نيماينب يب ةبراهمل دغلا نم ليارسا وئب فاطساف * اودعصا برلا مهل لاقف اضيا انتوخا نيمايدب
 0 لا ال ل ةئ اولتاقو يناثلا مويلا ف .عبج نم ميهيلا نيماينب ونب

 اوكبو أاوسلجو ليأ تميب اوتأو مهعيمج ل ليارسا ونب دعصف .* الاطبا ةيراك* اولتق نيذلا عيمجو اضيا مويلا كلذ

 , برلا يلا ليارسا وبب هو + برلل نيبارق مويلا كلد يف اوبرقو ءاسملا يلا مويلا كلذ اوماصو برلا ماما

 ماما مدخل ربحلا نوره نب رازاعلا نب ساحب ناك» »* عضوملا كلذ يف مايالا كلت يف برلا دهع بتوبات ناكو
 دغ يف لل اودعصا ببرلا لاق مهنع فكن وا انتوخا نيماينب ينب ةبراحم يف دوعن اولاقو مايالا كلت 006

 مويلا يف عبج يلا ليآرسأ ونب دعصو * اهب اطاحر انيمك خبج يلع ليارسأ ودب ريصف و * مكيلا مهعفدا
 ىنب اولتقي نا اوادبو اهلها نم ةيرقلا تللخو بعشلا يلا نيماينب ونب يرخو #* اضيا ةبراعملل اوفطماو كلاثلا
 ظ ليارسأ ينب نم لتقف ليا تميب يلا ذخات قيرط يبو عبج يلا دعصت قيرط يف مهبرح ناكو يلوألا ةرملاك ليارسأ
 اولاق ليارسا ونبو كلذ لبقو سما اومزهنا امك ليارسا ينب مزهنس نيماينب ونب لاقف 0 الجر نيثلث نم وعن
 نيمكلا ناكر رماث لعب يف اوفطماف مهعماوم نم مهلك ليارسا ونب ماقف * ياحتلا يلا ةيرقلا نم مهصلخنو برهن

 ليارسا ينب نم اوبغتنا لجر فنا ةرشع عبج ةلباقم نم اواجن 00 نم نوعلطتي :عبج راغم يف
 لتقو ليارسا ينب ماما نيماينب لا برلا رسكو # مهب لزن ءالبلا نا نيماينب ونب اوملعي ملو برعلا دتشلف
 مهنا نيمايدب وبب ياراملف #»* ةربابج الاطبا ةلتاقم ةيامو افلا نورشعو ةسمخ مويلأ كلذ يف نيماينب ينب نم

 ماقو * نيمكلا يلع اولكوت مهنال مهبنم يقب نم نع اولفاغتف ليارسا ونب اماو مهبولق تدرسكناو اوكله اومزبنا دق
 : بفيسلاب ةيرقلا يف ناك نم اولتقو عسج اولخدف نيمكلا راسو فيفخ ريسو قفر يف كلذو نيمسكلا يف اوناك نيذلا

 ليارسا لا عر اهناخد عفتري يتح هيرقلا اوقرححت نأ مهيلا اومدقتو نيمكلا اودعاو دق ليارسا ونب ناكو
 مهنا مهسفنا يف : اولاقو الجر نينلث ليارسا ينب نم اولتقف اضيا ببرحلاب يالوتب ءادبو نيماينب ينب نع
 ونب تغتلاف 00 لثم عفتري نأ ةبرقلا ل .ادبف »* لوالا برعملا يف اومزهنا امك ليارسا يب نومزيييس
 بولق تععزفف ليارسا ينب لاجر مهيلع عجرو # ءامسلا يلا عفترا دق 00 ناخد 1ذاو مهارو يلا نيمايدب

 مهوريصو 0-0 مهتردأو ةيربلا قيرط يف ليارسا ينب نم اوبرهو' *.مهب لزن دق ءالبلا اوار دق مهنال نيماينب يعب
 ينب نم * قرشملا ةيحان عمج ةلابق يلا اوهتنا يتح مهولتقو نيماينب ينب اودرطو + طسولا يف
 لتقو 0 فيك ةيحان يلا ةيربلا يلا اوبرهو #* ةلتاقم لاطبا لجر ةيامو لجر فلا ةرشع ةينمث ىيمايرب
 عيمج 0 لا و كا ا ل ا م ىلا وب

 فهك يلا ةيربلا ققيرط يف ميثم برهو # الطبا الجر ةيامو افلا نورشعو ةسمخ 0 ينب نم نيلوتقملا
 نم لك اولثتو نيمايدب ينب يرق يأ 0 ونب عجرو * رهشأ ةعبرا نوعار فهك اونكسو لجر ةيامثس نومار

 مهارق عيمج اومدهو اودجو نم لك اولتقو ناويحلاو مياهيلاب سانلا فيسلاب مهلك مهارق لها اونفاو فيسلاب اهيف
 » رانلاب اهوقرحاو

08 

 : نورشعلاو يداهلا لصفلا
 كانه نم اوقلطناو :* نيماينب ينب نع هتنبا انم لدحر جوزي ال اولاقو ايفصم يف ليارسا ينب لاجر تاعو

 ينب باصا اذامل اولاقو  اديدش ءاكب اوكبو مهتاوصا اوعفرو ءاسملا يلا هللا برلا ماما 00 لدا كتل ارا
 بعشلا ملدا كلذ دعب نمو # مويلا بردا يلب اما نم انيس تالهت اقنذان انهلاو انبر اي ءالبلا اذه ليارسا
 عيمج نم انعمجم يلا دعصي 1 نم ليارسا وئب لاقو #»* ةلماكلا ميابذلاو دوقولا هيلع أوبرقو اع ذم كلاده أونبو

 مي مو امفصتم يلا دعصي مل نيب لك نأ ديد انيمي ارتلجب اوئاك مهلا انعم يسرلا ماما معي لو لزارسا يلب طابسأ

 بس كله دق مويلا اولاقو مهتوخا نيماينب ينب يلع ليارسا ونب مدنو * تومي تدومب برلا ماما 0



 ينب نم يقب دق اولاق مث * مهجورزن نيا نمو ءاسن ريغب اوقب نيذلاب عنصن ام اولاقو * ليارسا ينب طابسا نم
 يذلا سولبان لها انركسع اورضحب ملو #.ايفصم يف برلا ماما عمتجا يذلا عمجملا يلا اودعصي مل ليارسا
 نم لجر فلا ةرشع ينلا مهنلا بعخلا لمرات * ذاعلج شيبي لها نم لجر مث سيل اذاو موقلا دقفتف ذاعلجب

 لك اولتقا» + انايبص الو ءاسن مهنم اوقبت الو فيسلاب سولبان لها اولتقاو اوقلطنا اولاقو مهورماو ءايوقالا لاطبتلا
 يلا نهب اواجو يرذع ةيراج هيام عبرا داعلجج ينلا سولبان ف دجوو # تجهزت ةءارما لكو لجر ناك نم
 يف نيذلا نيماينب ينب يلا بعشلا عيمج ليارسأونب الراو »+ ناعنك ضرا يلا رليش يلا ليارسا ينب ركسم
 نم نيقب يتاوللا .نلا مهجوزو ناكملا كلد يلا نيمايدب وبب اوان * مهنودمويو مهيلع نوملسي نومار بتفهك
 .* ليارسا ينب طابسا نم اطبس كلها برلا نال نيماينب ينب يلع بعشلا مدنو * مهيفكت ملف داعلج سولبا

 أولاقف * نهلك نلتق نيمايدب ينب ءاسن نال ءاسن مهل سيلو اوقب نيذلا ءاوهب عفصن يذلا ام بععشلا ةخلشم لاقو

 نم مهجوزن نأ ردقن امف نحن اما * ليارسأ ينب طابسأ نم اطبس كلهن الو نيماينب ٠ يلع يقبن نأ انل يغبني

 7 اقو * نيماينب ينب نم ةءارما هتانبأ نم جوزي نملك نوكي انرعلم اول اوفلح ليارسا ينب ن ًانتان
 يف سمشلا قراشم يف ليأ تيب راسي نع تقو يلا تمقو نم نوكيو وليش يف برلل اديع لمعن
 ميك اوقلطنا 0 اولاقو نيماينب ينب اوزماو # انوبل نيمي نع مام يلا ليا تيب نم دعصي يذلا
 4 ةءارما لجر لك اوفطخاو موركلا نم اوجرخا فوفدلاو لوبطلاب نجرخ دق وليش تائب متيار انا» * موركلا
 مهومحرأ مهل لوقن مكنوكشي نهتوخاو نهوابا انيلا مدقت نأو »* نيماينب ضرا يلا نهب اوقلطناو وليش تانب
 * مهرمتجوز يذلا متنا سيل مكنال نيميلا ناكمل ةبوقعلا اوفاخت الو مهءاسن مهعم اريد هيج ارماخل ل ل
 اونبو مهئاريم ضرا يلا اوعجرو وليش تائب نم نفطتخا يتاوللا .اسنلاب 0 لعفلا اذه نيماينب ونب لعفف
 # « هتثاروو هتريشعو هتليبق يلا ناسنا لك نامزلا كلد يف كانه نم ليارسا ونب فرصناو #* اهونكسو يرقلا

 * بحت ام لمعي مهنم ناسنا لك ناكو كلم ليارسا ينبل نكي مل مايألا تكللت ينو

 1 ١ ليارسأ يب ةاضق باثك مت

  هيباويلا ثوعار باتك

 رم 44ه لومع» ا لوألا لصفلا 50

 باوم ضرا يف نكسيل اذوهي ةّيَرَق محل تيب نم لجر جرغن ديفا يف ديدش لي عوج ةاضقلا مايأ يف ناك

 هينبأ ءامساو امعن هتارمأر مساو كلميلا ٍلْخَرلا مسا ناك» »* اّدِحأ ضزألا ين عع عوجلا نال ةانباو هتارماو

 هع لح ل يقوتف » اهونكسيل باوم ىلا يلا اوتاف اذوهي ُهَيَرَف مخل تيب نم قون اثارفا نواف قون

 اونكص ثوعار يرخالا مساو افرع ةدحاولا 2 نييدباوملا نم نيتارسا اهانبا احوزتف . * اهانباو يه تيقبو



 عروق
 0 يم

 رم 0 يجااع /“

 را نسم تمعجرفر_# 6 ع اقارمالا تو وياجو ن 8 اهانبا 37 ب ةرشع يو كانه
 * مهقزر يلع تلو ةدعش كاع برلا !ٍ با > ضراب راهخلب 0 " بباوم

 3 امكدألب , يلا اهتحرَأ انك امعن تلاقو اذهب ضرا يلا تياكجرو 0 ضرإ نيم 56 يه

 دنع ُهْمحاَر ناد امكلها يلإ .بمرلا نيو يانبابز“ ال نك ايكلع ري برلاو

 نب ل وا 01 م راقلطنت انامل يئانب اجرا امعن امهل تلاق * كبعش يار 1 7 ىو رم
 / داويف الجر جوزنا نا ءاجر يل نوكي 00 تسياو مييوزنلا دح تزجو م ينال ياتنبا اي اًتِحَرا
 تبرك دق يسنن نال ياشبا اي ةعنت اف جيررتلا نم ناعنمتو امكب اجورتيو اينرتي يتح نارظتطف ٠ * نونب

 + برلا باقع يعم جرخ يدالب نم تجرخ ثيح ينال امكترارم نم دشا يترارمو ةديؤش ةرارم ينتباصاو
 تععجر دق ًاهتامح اهل تلاتف # اهقرانت ملف ثوعار اعاف تمعجرو اهتامح افرع تملبقف ءاكبلاب نهتاوصا نعفرو
 عجرا نا هللا شاح كثوعار اهل تلاق * كتفلس عم اضيا تنا يعجرا اهيبا تيبو اببعش يلا كتفلس
 تيدر .سعح تيعج تاعص تنكس يتنكس ام ثيحو ينتلطنا ثيح كعم قلطنا لب كدحو كع داو

 الا كقرافآ نأ ينديزي كلذكو هللا عنصي اذكه كتلعم نفداو انا توما تانه كتافو نوكت ثيحو :» يهألا

 اعيمج اتاجف د عوجرلا يف اهل لوقلا نع تسفك انيقي اهعم قالطنالا تبح دق اهنا امعن اهتءار املف * توملا دنيع
 امعن ينوعدت ال مهل تلاقف # امعن هذه اولاقو امهب اهلك ةنيدملا تمحرف مهل تيب يلا ايتا اهلف محل تيب يلا
 ةيلاخ برلا يندرو لهالا ةرثك انهاه نم تقلطنا نال * ادج يلرما ديعاوملا دالا نآل سفنلا ةرم ينوعدا نكلو

 اهعم ةيباوملا اهتنك ثوعارو امعن تعجر مث #* ةديدش ةبوقع يف لزناو ينعضو دق برلاو امعن ٍينوعدت اناملف
 * ريعشلا فهاصح لوا هيف ايتأ يذلا تقولا ناكو اهسفن لك نم اهعم عجرت نأ تيوه يتلا

 يانا لصفلا

 ميلا ةليبت 2 كلامنا ةيباوملا ثوعار تللاتف راعاب محا انررعم هع اكرر ةلديق نيم خراعم نم الجر امعنل ناكو رر 0
 اهتامح . اهل تسلق محرلاب هنم ترفط سم ضنا يف الامتلا فل ان انو لعل ي ءاطنام اهتاّمُعم اًمعنل 2

 © 6 هناا

 راق لاح ادمف يب ارح نحت” يداللا اخ اطلتللا .كنزغار كفلطحاف * يتبا اي يقلطتأ 7-4
 زاعاب لاق « كيلع هللا كراب هل الاقف نيدايعلا يلع ملسف محل تنيب نم ليت راعايب 1و * اهلعب كلميلا
 نم امعن عم تنا يتلا ةيباوم ةارما يه 1 ٠ يتنلا هل لاق + ةانفلا هذه نأ ام نيداصحملا يلع مياقلا يتغلل
 ثوعارل زاعاب لاقف_-* ةحارلا تمقو يلا زرار 727 تامعلا» نيداصعلا نفاخ: اماقل ظقتادل ىلا" باوم ضرا

 ,ع#سا يع دق م يدع,

 0 كضرا يلا ,كعم يظن نك كر ا ا اتلاقو  .ءاكبلاب 0 ل امكيابا

 نيالا يراوجلا عم -- اذه كسموي ”يناماق كل وه سيل لقح ف طقتلت.-ال نا لثملا لاق ام ترعمس اَمأ ”يدبأ اي
 ساو كيذوي اناسنا عدي ال نا يمالغ تا يطعقتلاو ميكن نودصححلا ثيح. ٌيرظنا دغلا ناك اذا يتح
 كنم ترفظ تلاقو ضرالا يلع ةدجاس هل ترف # ناملغلا اهالمت يتلا ةيِعْوْلا نم يبرشاف يقلطنا تشطع
 كنا كجوز ةافو دعب نم كتامد تمعنص امب تربخا دق زاعاب ابل لاق يوقع نا تيفلع فييع ةوحرلا
 ليارسا هلا هللا ٌكيزامَي كلذ لبقو سما هيفرعت مل ميمعش يلا .تمرجو كدليبق لهاو كيدلاو تيوب
 ةمحرب كنم ترفظ ال كما ل يف يرئتستل يتيج يذلا كلذ كدبشيو .أ | لمفاب
 زاعاب اهل لاق ة,ءادغلا نحب لَملَف ٠ * كيراوج نم ةدحاو لثبو نكا ملو كتما نع تجرفو ينتيزع كنا يديس اي
 ةداع تنل, ايما اتا ا ايلا .عقدف ايئاج نيدادحلا دنع اهسلجلف انعم يدعو .يمدقتا
 :ناعاز «ريماو» ظقداتل :تيتصاتو ذم ٌتلكاف كررتم ليك طك ال كنف يذلا ربغلا ناك انيك“

 ام تكرفو ءاسملا يلا تطقنلاف + دحا اهاهني ملو مزحلا نيب نم قتال اهوعد د مهل لاقو هديبع

0 



 ابل لضف م اهتطعاو تطقتلا ام اهتامح تراو ةئيدملا تلخدو ريعشلا تلمحو #* ريبك ريعش دم ثطقل
 يذلا يلعو هيف تمسنك يذلا عضوملا يلع هللا كراب مويلا تطقتلا نيا اهتامح اهل تلاقف * تلكا ثيح

 ' هلقح يف تناك يذلا لجرلا مسا ابل تملاقو هيف تناك يذلا عضوملاب اهتامح تربخاو ةمحزب هنم ترفظ
  «لجرلا امعن ابل تلاق مث تاومالاو ءايحالا نع هتمحر فرصي مل يذلا هللا كرابت اهتنكل امعن تاق ' *زاعاب
 يديبع يمزلا اضيا يل لاق دق هنا اهتامحل ثوعار تلاق #* ةيرذ انل ميقي نإ هيلع بج نمب وهو انل ةبارق وه
 لقمح يف يريصت ملو هنايتف تسمزلا تننا نا يتنب اي كلابوط اهتنكل امعن تلاقو * دافعا رج يدع لستار
 * ةطنعلاو ريعشلا زوجي نا يلا زاعاب .ءاما يقحلا نكلو د كفرعي ال نم

 كلاثلا لصفلا

 زاعاب نا يملعا * كيلع معنيل ةحار كل بلطا يتنب اي امعن اهل تلاقف اهتامح عم توعار تسلجو
 * ةليللا هذه يف رديبلا يلا ريعشلا عندي. يذلا وهو هنايتف عم تنك يذلا ةيرد انل ميقي نا بلطي نمم
 يلا يقلطناف دقر اذاف * برشيو لكاي يتح هل يربظت الو رديبلا يلا يلزناو كسبلب ينيزتو يبيطتو يلستغاف
 * يعنصت نأ يغبني امب كرب هناف هيلجر دنع يمانو عضوملا كلذ يلا يتاف دقر اذاف هيف دقري يذلا عضوملا
 برشو لكا املف # اهتامح هب اهترما امب تلعفو رديبلا يلا تلزنو * تلعف يشب نم ينيترما ام ابل تلاقف
 رديبلا بناج يلا دقار وهو همون بيطا يفو هبناج يلا تدقرو هيلا تاجف دترف رديبلا يلا ءاج هسفن تباطو
 بمهعتو همون نم لجرلا ظقيتسا ليللا فصن ناك املف »* هيلحر دنع تدقرو هءاسك فرط تنفشكو ايفخ تنتا

 فرطب كتما رتساف كلتما ثوعار انأ تلاق كلاح ام لاقف * ةميان ةارما هيلجر دنع نا ملع ثيح
 نال يتنب اي كيلع هللا كراب زاعاب ابل لاقف * ثاريملا ميقت را ل يا يي اد
 يتنب اي كيلع انوخ ال نالو  نيكاسملا لب .اينعالا بابشلا يبلطت مل كنال لولا نم نسحا ريخالا كاعينص
 بجي يذلا انا اقح نالاو * ةارمالا معن كنا نوملعي مهلك انتريشع لها نال يش. نم يتلق ام كعم عناص ينل
 يتيبو كنليا يثكماف # ةيرذلا ميقي نأ نم هيلع بجاو وهو ينم برقا رخا اندنع نكلو ثاريملا ميقا يلع

 . هنأ برلا قمح تفلح لعفي نا بحت مل نداف نسحا دقف ثاريمل بحاص كبلطو تمرحاصا !داف حابصلا يلا

 تمبصا نا يلا هيلجر دنع تدقرف »* يحمبصت نا يلإ يدقرا ابل لاقو انا هتبلط ثاريملا بلطي مل نا

 اهل لاق #* رديبلإ يلا كيلا تلزن ينا ناسنا ملعي ال هل تلاقو هبحاص ناسنا رصبي نا لبق اسلغ ةركب تمماقو
 تسب * ةنيدملا يلا تلخدو تلمحو اهيلع عفرو ريعش لايكا ةقس هيف اهل لاكف تلطسبو كلاسك يطسبا ز ,اعاب

 ةنس اهاطعأ هنأو * زاعاب اهل لاق ام عيمج اهتربخاو توعار انا اهل تلاقف يثنب اي يتنأ نم اهل تلاقو اهتامح

 ام يرظنت يتح ينبب اي يسلجا اهتامح اهل تلق * ةيلاخ كتامح ىلا يلخدت 1 اهل لاق هناو ريعش لايكا

 * كرما يفرظني يتح مويلا رقي ام لجرلا نأل كل نوكي

 عبارلا لصفلا

 هل لاق زاعاب هيف لاق يذلا وهو ربع ثاريملا هيلع بجي يذلا لجرلا !ذاو ةئيدملا بايب نئاطو زاب دعصف
 ةيرذلا هيلع بج يذلل لاقف + هدنع مهسلجاو ةيرقلا جايشا نسم لاجر ةرشع اعدو د انهاه سلجا زاعاب
 ماماو سولجلا ءالوه ماما كربخاو »+ كمتكا الو كلذ كملعا اناو انيخا كلميلا لقح ةمسق ينتعاب امعن نا
 بعت مل تلنا ملعاف يربخاف بلطت مل ناو * بلطاف نالا بلطت تنك ناف نيرضاعلا ءالوه يبعش خايشا
 تام يلا ةيباوملا ثوعار نمو امعن نم لقحلا يرتشاف موق زاعاب هل لاق * بلطا انا لاق انا بلطاف بلطت
 :عثللد لعفا نا ردقا تمسيل بملاطملا تللذ لاق #* هثاريم يف تيملا مسأ ييح يتح كلذ ينتقاف اهزوج



 , ينب ماما نوكي رمألا اذهو + يناميا ةلعل بلطا نا ردقأا تسيلف انا اماف تننا هبلطا يئاريص دنا اليل

 - ةداهش نوكتل هبحاص يلا امهعنديو هيفخ عماخت نأ تيملل ةيرذلا ةماقا نم يفعتسي يذلا ريخ ناك اذهب ليارسأ

 مياشملل زاعاب لاقف + هيلآ امهعفدو هيفخ علخو كبسفنل تننا ذا زاعابل كلذ لاقف #* ليارسأ يب نيب

 نم ةهتيرتشا نويلجو نويلمل ناك امو كلميلال ناك ام عيمج تذغتا دق ينا مويلا نودهشتا بمعشلا عيمجلو
 2 تميملا مسأ ءاسني اليل هلاريم ي تميملا مسأ يبحال كب بمجورت دق ةيباوملا ثدوعار اي تمناو + امعن

 ظ دق اولاقو ةيرقلا ببعش عيمجو خجايشالا بااجاف # مويلا مكتعامج اودهشا هتليبقو هتوخأ نيب نم هركذ ديبي

 ةيتارفألا اترثكاو ليارسألل تيب اتينب ناتاللا اايلو ليمححار .لثم كماما ةارسالا هذه هللا رمصي اولاقو هل اوعدو ان دهش

 نم ةيرذ برلا كقزريو !ذوهيل رامات تدلو .يذلا صراف تيب لثم كتيب نوكيو .* محل تيب اهمسا يعدو
 لاقو # انبا تدلوو تلبحو برلا هقزرف اهيلع لخدو هتارما تراصو فدوعارب زاعاب جوزتو #* ةارمآلا هذه

 لهل ايزعم نوكيو #* ليارسأ نيب ركذيو همسا يعدي مويلأ اثراو كمدعي مل يذلا برلا كلراجت امعنل ءاسئلا

 يبصلا امعن تللمحو # نيئب ةعبس نم لضفا كيلا كنسحاو كتبح .يتلا كتنكل دلو دق هنأل تلتبيدص

 يبا يسيا وبا وهو ديبوع همسأ يعدو نبا امعمل دلو دق اهتاراح اولاقو * ةيبرم هل تراصو اهرجح يف هتريصو

 بادانيمع #* بادانيمع دلوأ مارا مارأ دلوأ نور * نورضح دلوأ صراف .صراف دلو ركذ اذهو + دواد

 + دوأد دلوأ .يسيا يسيأ كلوا ديبوع # ديبوع دلوا زاعاب زاعاب كلوا الاس د الام دلوأ نوشعن نوشحن دلوأ

 »* ةيباوملا ثوعار باتك مت

 و نول رع
 ليويص راغسا
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 *: يناترفالا فاص نب وحت نب وبيلا نب موحري نب اناقله همسا ةتابديدلا 000 ميارفا لبج نم لجر ناك
 كلذ ناكو + نونب امل نكي مل انحو نيذب انف تقرر انف يرخلا مساو ,انح امهيدحا مسا ناتارما هل تناكو
 ,يلاع انبا كانه ناكو وليش يف (ّقوَقلا برلل ميابذلا برقيو دجستل لَو || لوح نم هتيرق نم دعصي لجرلا
 ”اطعاو هعيابذ نم هتليلخ انف اطعاف اعيابذ برقو اناقله يعف محلا موي ضعف + برلل يربح سأكتتفو ينفح
 انح بمح# ناك هنال كيلوا يطعا ام يلع افعض ارفاو اًبيِصَ اهاطعاف انح اماف #* مهتْبّصْنأ اهتانبو اهينب عيمج
 يذلا 00-0 هرزاغت تمناكو اهنزحت نا كلاذب ديرت اهبضغتو اهرياغت اهترض تناكو * اممقعا ىق برلا ناكو

 اهمضغتو اهلممسل 0و با م يل ا د اسم * برلا اهمقعا
 يل امو اماعط يمعطت مل كل امو ةيكاب كلل.ام انح اي اهجوز اناقله اهل لاق * ءايش معطت ملو انح تكبف اضيا
 وليش يف تبرشو تمعط ام دعب نم انح تماقو # نيعب ةرشع نم كل ريخ انا. اه سفنلا ةثيبخ كارا

 2و .



 سفنلا ةرم تناك هو * برلا تيب ةفكسا يلع يبرك يلع اسلاج ربحلا يلاع ناكر برلا تيب يلا تدعسر
 ترظن تننا نا ةيشملاو ةوقلا بر اي تلاقو ارذن ترذنو د اهتالص يف يكبت تناكو برلا ماما يلصت .تلعجو
 ' مايا لك برلل امداخ هريصل سانلا نيب ةيرذ كتما قزرتو كتما سنت :ملو ينتركذو كتما عوضخ يلا
 انح اماف # اهمالك عمسي نا رظتني يلاع ناكو برلا ماما اهتالص تلاطا املف * سوملاب هسار قلح الو هتايح
 يلاع اهبسحو اهتوص عمسي ربها نكي ملو مالك اهل عمست نا ريغ نم اهاتفش ترمتت اهبلق يف طقف يلصت تناكف
 ينكلو يديس اي الك هل تلاقو انح تباجا #* كركس نم يقيفف يركاستت يتم يلا يلاع اهل لاقف * يركس
 * برلا :ماما يسفن تيمر يب يذلا مغلا ةدش نم نكلو اركس الو ارمخ برشا مل ةنيزح سفنلا ةبرك ةءارما
 * بضغلاو نزحلا نم يب ام ةدش نم نآلا يلا يتالصب تلطا امنا ينال اياطغلا لها ةلزنمب كتما لزنت الف
 . ةمحر كتما يفاوت تلاقف * تسلط يتلا كتجاح كفعسي ليارسا هالو مالسب يقلطنا الياق يلاع اهيلع درف

 اوجلداو # اهل اهترض راع نم اضيأ اهبجو ريغتي ملو اهقيرط يف ةءارملا تنفرصناو يح تنناو برلا نم ةمعنب رفظتو
 * هتمحرب برلا اهركذو هتارما انح ةاناقله اتاو ةمارلا يلا امهلزانم يلا نيفرصنم اوعجرو برلل اودجحح ةركب
 اناقله دعصو #* برلل هتلءاس ينأ تلاق اهنال ليومص همسا تمعدو انبا تدلوو انح تلبح امايا تشثكم املف
 سلجا اهجوزل تلاق اهنال هتليلخ انح هعم.دعصت ملو #* هرذن مايا .ميابذلا برلل برقيل هلزنم يف نم عيمجو
 امك يعنصأ اهجوز اناقله لاك * ةرمع لوط تاانه نوكيو برلا مامأ يريل يعم هدعصاف يبصلا مطفأ يتح

 ةءارملا تشكمو كرذن متيو كمالك ىقحي نا هللا لءاسا نكلو هيمطفت ينح يسلجا كدنع سو نيبعت

 نم قزو قيقد نم بيرجو عابر روث هعمو ابعم هتدعصا هتمطف املف د هتمطف يتح اهنبال ةعضرم اهتيب يف
 يأ يبصلا اومدقو روثلا اوححب/ذف :» اريغص دعب يبصلا ناكو وليش يف يذلا برلا تمييب يلا .هب تاجحو رمخ

 ةءارملا ينا ركدا يديس اي املاس ايعك تننا يلوق عمست نأ يديس أي كيلا بلطا ياعل انح تملاقو يلاع

 ينفعساو يل برلا باهتساف # يبصلا اذه ينقزري نا برلا ماما يلصا انهاه ةمياق كيدي نيب تنك ينلا
 اودجو برلا نم اهثبلط ةبهوم هنال هرمع مايا لوط هتيب يف امداخ ريصيل تدرلل اضيأ انا هتبهو دقف »* تميلط امب
 ' ا د * بزرلل كانه

 يناثلا لصفلا

 سيل * كسالخب يتحرف كنال يادعا يلع يمن :متفناو ناش مظعو برلاب يبلق زتعا تلاقو انج تلصف

 جرخت الو مياظعلاب اوقطنتو اوريكتت 3 # انهالا لثم زيزع عينم سيلو كريغ هلا سيل هنال برلا لثم رهاط وه
 ءافعصلا نوزتعيو ةربابجلا يسق هماما رسكنت لب د هماما ليلا ملصت الو ملاغ برلا نال مكهاوفا نم ملظلا

 تعبشو تدلو رقاعلاو مهل لضفو اوعبش عايجلاو زبغلاب مهسفنا اوركي نا :اعابشلا جاتحاو + هلبق نم ةوقلاب

 ذيو ينغيو رقفي برلا # ابنم دعصيو ثادجالا يلا لزنيو يحاو تيمي برلا * تملكث دالالا ةريشكلاو

 > ةماركلا يسرك مهثرويو .امظعلا .عس هسلجتل ةلبزملا نم .سيابلا ميقيو بارتلا .نع نيكسملا عفري #* عفريو
 رابجلا نال ةملظلا يف نيقفانملا تمصيو هرابطا مادقا ظفحت وهو # دالبلا اهيلع نكساو ضرالا قامعا. للظ برلا

 ضرالا راطقا يف نيذلا مكاح برلا ءامسلا نم مهيلع دعرلاب فتبيو هيطخسع رسكي برلا  هتوقب ربجتي ال
 .ليومص اماق هتءارمأ انح هعمو ةمارلا يلا هلزنم يلا اناقله قاطنإو د ههيسمع ناع عفريو ةزعلا هكلمل بمهي

 اوذخلاو * برلا اوفرعي ملف قسفلاو ءاطخلا ونب يلاع ونب اماو * برلا ماما ربعلا يلاع مدخت يقبف يبصلا .

 يخي مهلا بط اذا ناكو ةحينذ ميذ لجر لك نم ةنهكلا قح بعشلا .نم . نوذخاي اوناك بعش ثالث هل الاشنم

 وا ةريبكلا ةردقلا يفوا ةمربلا يئوا لجرملا يف هلخديو * بعش ثالث ه يذلا لاشنملا .هديبو هنهكلا مداخ

 اوبرقيل وليش اوتا اذا ليارسا ينب عيمجل نوعنضي اوناك كلذكو. ربحا هذخاي .لاشنملا دعصي ناك امو ةريغصلا



 ينطعا هل لوقيو ةحمبب للا بحاص يلا ةئهكلا مداخل يبت ناك هيمحياب ميابذلا باعسأ اوبرقي نأ لبقو * ميابذلا

 برقت يتح ربصا لوقيو لجرلا هبيجيو +٠ اين امل لب اخوبطم امهل كنم ذخا تسل لوقيو ةنهكلل امعل
 تذخا الاو برقت نا لبق نالا ينيطعت نكلو الك ةنهكلا مداتخ هل لوقيو معللا نم تلتوهش ذخات مث مويلا ةحبذلا
 .* مهلمعب برلا اوبضغا مهنال ادج برا ماما يلاع ينب نايتفلا ةيطخ تسمظعو » تيباوأ تميش ابصغ كنم

 هتدعصأو اريغص ءادر هما هل ترجبساو * سقمد نم ةبج اسبال ناكو يبص وهو برلا مدخ# ناكف ليومص اماف

 لاقو هتءارماو اناقله يلاع اعدو اهرذن ميابذ برقتل اهجوز عم تدعص ثيح هتطعاو اهجح تنقو يف اهعم

 برلا رماف + مهدالب يلا اوفرصنا مث برلل تبهو يتلا ةبهوملا لدب ةءارملا هذه نم السن برلا كقزري
 +: برلا مامأ مدخو يبصلا ليومص بشن نيتئباو نينب ةثالل تدلوو تملبحو هلبق نم ةيطع انح تريطعاف

 2 نيتاي يتاوللا ءاسنلا نوعضفي اوناك امو ليارسا لا عيمجت هوني عنصي ام لبو ادج ريكو غاخ دق ناكت يلع امو

 مكنع ينغلبت يذلا يبسلا ربحا اذه امو عينصلا اذه نوعنصت انامل مهل لاقف #* هتيب يف برلا ماما نيلصيل
 بسعش نولذت مكنا نسحب سيل مكنع ينغلبت يذلا ربغلا نال اولعنت ال ينب ايال * بعشلا اذه عيمج نم
 ملو بلطي نمم برلل مرجأ نمف ةرفغملا هنم بلطو برلأ: رفغتسا الجر ملظ اذا الجر نا اوملعاو ا

 ريظيو ادج مظعيو بشي ناكف يبصلا ليومص اصأ # امهمرجب امهتيمي نا بحا برلا نال امهيبا لوق البقي
  لءال تربظ ينا برلا لوقي اذكه هل لاقو برلا لبق نم يلاع يلا هللا لجر ءاجتث د سانلاو برلا ماما هحالص

 | طابسا عيمج نم اربح يل نوكي نا هترتخاو #* نوعرف ضرا يف رصمب مكوابا ناك ثيح مهيلا تييحواو كيبا
 تيب تيطعاو يماما ةنببكلا ةردصم لمحو روخبلا يماما رخالو يعبذم يلا دعصي امداخ هتريصو ليارسأ يب
 تممركأو ةيربلا يف اهب ترما يتلا ينيب ٍدِبأر قو يحاابذب مئمتأو متردغ افيكف * ليارسا يب نيبارق عيمج هكيبا

 اذحه كللاد لجآ نمف رف م لواو نيبارقلا دوجأ مهسفن] اوراتخي نا مهتكرتو يلع مهتلصفو كيبب هدب

 يل اشاح برلا لوقيف نآلا اماف دبالا يلا ينومدخيا كيبا تيب لها نا الوق تملق تمنك دق ليارسا هلا هللا لوقي
 الو كيدب دعاسو كدعاس اهيف مطحا برلا لوقي مايا يجتس ه# ينورقح نيذلا لذاو مهمركا ٍنومركي نيذلا نل
 , يف نوكي الو ليارسأ ينب يلا نسح نم الو كنكسم ين يتمدخ بيضق كسمي نم لو * رييش كتيب يف نوكي

 بيداف كرصب ملظال كللدو كللسن ن لم يعامعأ مدخل لجر يعاذم برقي ال يعل * مايالا عيمج البك كتيب

 نلخملا ىفح كيننا هت اب ىناا اقع ةمالع هذهب #» اباش تومي كتيب لهال دوي نملكو كدسح

 ينيقيو يبلق يف امك لعفيو يبلق ةرسمب لمعي انيمأ أربح ىل ريصاو #* دحاو موي يف اعيمج ناتومي امبنا
 هل نوكيو هل دجسبو هيتاي كتيب لها نع يقبي نملك» # همايا لك يحيسم يما. ريسيو انيما. اتيب هل ينباو
 * زبخ ةرسك ينمعلطيل ةنبكلا ضعب يلا يب ثعبا لوقيو زبخ نم فيغرو ةضف لاقثمب اريجا

 ثكاافلا لصنلا

 مايالا كلت يف ليارسا ينب نع يحولا برلا عيرو ربحا يلاع يدي نيب برلا مدخل ناكف يبصلا ليومص اماو
 تملقث دقو هعضوم يف ادقار يلاع ناك مايالا كلت ين ناك املف #* يش. هل رهظي الو مهنم لجر يلا يحوي نكي ملو
 ثيح برلأ لكيه يف ادقار ليومص ناكو دعب فطني مل اجرسع برلا جارس ناكو د انممح رصبن نكي ملو هانيع
 كوعدا مل ك لاق ينتوعد اداملف اذناه لاقو يلاع يلا رضحو # اذناه لاقف ليومص برلا اعدو * برلا توبات
 ينتوعد اداملو اذناه لاقو يلاع يلا قلطناو ماقف ةيناث ليومص برلا يعدو # دقرف ىتلطناو دقرا قلطناف ينببأ اي

 هلأ برلا يحوأ 53 مل هنآل دعب برلا يحو فرع ليومص نكن ملو * دقراف قلطناف ينبأ اي كعدا مل هل لاق

 ىلاع فرمو ينتوعد يذلا اذناه لاقو يلاع يلا قلطناف ليومص ماقو ةثلاث ليومص اعدف برلا داع مث دعب
 همسي كدبع ناف براي ملكت لقف اضيا تلاعد ناو دقراف قلطنا ليومصل يلاع لاقف # برلا هاعد امنا هنا
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 بمر اي ناب قيوم لاقف ليومص اي لزوم اي لاقو نيتزم برلا ,هاعدف + دقرو هعضوم يلا ليوحص قلطناف
 نم هاندلا نطت هعمسي نملك العق ليارسا ينيب لحاف يتنا ليومصت بهزل لاق #* كلوقل اتصان كلدبع ناف
 دبالا يلا هتيب لهأ بقاعم ينا هربخأو + مهيلع رمداو مهكلهاو هتيب لها يف تلق املك يلاعب لرناو *« كلذ
 ميابذلاب يلاع مثا رفغي ا يلاع لها تسيما كلذل #* امهعنمي ملو بعشلا اهتفو هانبا لمع يذلا مثالا لجأ نم
 يلاع ربع نأ ليومص قرفو برلا تسيب باب مبضا ثيح متو حا امصلأا يل ليومص دقرو # دبالا لا ةييارقلاو

 بمرلا كلل لاق يذلا ام هل لاق #* ا!ذناه ليومص لاق ينبا ليومص اي لاقو ليومص يلاع اعدف » هيلا يحوا امب
 هربخاو * برلا لاق امم ءايش ينتمتكوا ينغيفخا نأ كب ديزي كلذكو كب هللا عنصي اذكه ينم يمتدست ال

 ملف هعم برلا نا ليومص ففرعو * يفرو بحا ام لعفي بر وه يلاع لاق ءايش همتكي ملو مالكلا لكب ليومص
 دق ليومص نأ عبس ريب يلا ناد نم نوعمجأ ليارسا ونب ملعو + هب برلا هرما. امس يش. نع اناوتي ملو لفغي
 دنع اقدصم ليومص لوق راصو هلوق رهظاو وليش يف يحولا داعا برلا نا مث د ايبن هريصو مهيلع .برلا. هنمتيا
 * ليارسأ يب عيمج

 عبارلا لصفلا
 ونب هفطصاو * قافا نيطسلف لها لزنف ةرصنلا رجح دنع اولزنف نيطسلف لها ةبراحم يلا ليارسا ونب جرخو

 3 كارم يتب ريع للا يملا لدا ريو راقت لباسا رقي روبلاو برا كبتشاو نيطسلف لها .ءازاب ليارسا
 فيك ليارسا يب ةضيشم لاقو مهركسعم يلا بعشلا عجرو 0 لا ا

 انماما ريستو انعم اهريصنو ةيشملا بر توباتب يتانو وليش يلا اولسرت نيطسلف لها ماما برلا مويلا انرسك
 نم مركملا يوقلا برلا دهع توبات كانه نم اولمحو وليش يلا بععشلا لسراو # انيادعا يديا نم انصلغتل
 فئه ركسعملا يلا برلا دهع فدوبات درو املف .* برلا دهع توبات عم ناريسي يلاع انبا هعم ناك نيبوركلا

 فتتهلاو توصلا اذه ام اولاقو مهتوص نيطسلف لها عمسو د مهتوص نم ضرالا تلزلزتف اديدش افته ليارسا ونب
 نا اولاقو نيطسلف لها قرفو * مهركسع' يلا لخدا برلا توبات نا اوربخاو نييناربعلا ركسع يف عمسي يذلا
 .ليولا * سما نم لواو سما الرمالا اذه لثم نكي مل هنا انل لبولا اولاقو ليارسأ ينب ركسع يف يتا دق هللا
 *رفقلا يف بياجع رهظاو تابرصلا لكب رصم لها برض يذلا هللا اذهو زيزعلا هلالا يدي نم انيجني نم انل
 براعف * مهودهاجو الاجر أونوك لب مهومت دبعتسأ امك ليارسأ وب مكديعتسب اليك الاحتر اونوكوب نيلظسلو لها اي اورق

 ةميظع ةبيصم ليارسأ وني بيصاو هلزنم يلا ناسنا لك برهو ليارسا ونب مزهناو ليارسأ ينب نيطسلف لها

 _ ينفح امهللك يلاع انبا لمقو برلا دبع توبات ذخأو * لجر فلا نيثلث مويلا كلذ يف ليارسا ينب نم لتقو

 * بارت هسار يلعو هبايث اقزخم“ مويلا كلذ يف وليش يتاو برها نم نيماينب ينب نم لجر برهو * ساعنيفو
 ربخاو ةيرقلا لجرلا يتاف برلا توبات يلع اقرتححم ناك هبلق نالرظتني قيرطلا يف يمرك يلع اسلاج يلاع ناكو
 عمسا يتلا ةهجتلاو ةفجرلا هذه ام لاق نينرلاو ةجصلا يلاع عمس املو د مهلك ةيرقلا لها يضن ناك امب سانلا
 اعلقث دق هانيع تمناكو ةنس نوعبسو نامث يلاع يلع يت أ دق ناكو * هب هربخأو يلاع يلا يتأ ينح لجرلا عرساف

 لاق بمرهلا نم اراه مويلا تميج امناو بررعلا نم تسيج انا يلاغل لجرلا ةكللذ لاق * انسح رصبي نكي ملو-
 مهنم حرجو بعشلا نم لتقو نيطسلف لها نم اوبرهو ليارسا ونب مزهنأ لجرلا لاق .: * يبا اي ربحلا ام يلاع
 طقس برلا دهع- توبات يلاعل ركذ املف » هلل دهع توبات ذخاو ساعنيافو ينفح اضيا كانبا .لتقو ريثك ءاحرج

 ليارسا ينبل ايضاق ناك وهو لقثو خاش دق ناك لجرلا نلل تامو هرهظ رسكناو بابلا يلع هقلخ يلا يسركلا نع
 برلا دهع توبات نا تمعمس املف دلتل اهمايا تنند دق ناكو يلبح سام“ ةءارمأ هتنك تناكو * ةدس نيعبرا

 تفرشا املف * عرفلا ةدش نم مدا قلطلا نال كلذو تدلوو تمطقس اتام دق اهامحو اهحوز ناو فخأ دق



 + اهبلق يلع كلذ رطخي ملو مهبجل ملو ركذ وه تدلو يذلا نال يئاحنت ال اهلوح اوناك نيذلا اهل لاق توملا يلع
 يلعو مهن تدذخأ برلا دهع توبات نال ليارسأ ينب نم ةماركلا تملاز تملاقو داباخوي يبصلا مسأ تمصدو

 م 3 ظ ' * اهلجرو اهومحم

 1 سماغلا لصفلا !
 نيطسلف لها ذخا املف #* ىكودزا يلا رصنلا رجح نم هب اوقلطنلو هللا هع توبات اوذخان نيطسلف لها اماغ

 نوغاد اودجوف دغلا نم دودزأ لها ركبو #* نوغاد دفع هوريصو مبشالا نوغاد تسيب ةولخىا بيرلا دبع هتدوبات

 ؟ذاف رخالا مويلا يف ةركب اوجلداو. 6 * هعضوم يف هووسو نوغاد اوذخاو هللا كتنوبات مامأ ضرالا يلع هبجو ىلع اقلم

 بابلا ةمقعم يلع ةحورطم ةعوطقم هافكو نوغاد سار ناكو هللا توبات ماما ضرألا يلع ههجو يلع اقلم نوغاد
 ,نولخدي اوناك نيذلا عيمجو بابلا ةمقعم نواطي نوغاد رابحلا نكي مل كللذلو + هعضوم يف هدحو همسج يقبو
 مهبرضو مهكلهاو دودزا لهاب برلا بضغ لزنو #* مويلا يلا بابلا ةمقعم نواطي ال نوغاد يلا ,دودزا لها .نم
 نوكي ال اولاق مهباصا ام دودزا لها اوار املف * اهدودح لكو دودزا لهال ريحزلا مهذخاو مهدعاقم يف ةبرض

 ام اولاقو نيطشلف لها .اسور اوعمجو اولسراو * نوغاد انهالابو انب لزن دق هبضغ نال انعم ليارسا هلا توبات
 * مهدنع نم ليارسأ هلأ توبات اوجرخأو ثاجح يلا ليارسأ هلا توبات لرنن اولاقف ليارسا هلا توباتب عنصن

 يلا مهريغص نم مهلك اولتباو ةيرقلا لها برضف ادج ةديدش ةبرض ةيرقلا لها هللا برض ثاج ىبلا اهردر املف

 هلا توباتب انوتا اولاقو نورقع لها نرو نورقع يلا ليارسا هلا توبات اولسرا»و * ريمخزلا مهب دتشاو مهريجك
 اهودرو ليارسا هلآ توبات اولسرا اولاقو مهلك نيطسلف لها ءاسور اوعمجو اولسراو ه انبعش كللهيو انلعقيل ليارسأ
 مل نيذلاو #* ادج هللا بصغ مبيلع دتشاو اهلك ةيرقلا يف اشف توملا نآل انبعش كلبتو انلتقت اليل اهعضوم يلا
 * .امسلا يلا ةيرقلا راوخ عيفتراو ريحزلا مهذخا ميغم اوتومي

 ام اولاقو رابحالاو ءاسورلا نيطسلف لها اعدو #*رهشا ةعبس نيطسلف لها كثررح يف برلا توبات ثكمو
 متلسرا متنا نا اولاقو د اهعضوم يلا اهانددر اذا اهعم لسرن امو عتصن فيك انوربخا ببرلا توباتب عنصن

 نم اوفرعتو مكعاجوأ نم اوربتل نيبارقو فطلب اهوتا نكلو ةيده ريغب ةيلاخ اهولسرت ال اهعضوم يلا ليارسا هلا توبات
 اولاق اهيلا يدهن نا انيلع نوريشت يذلا ام اولاقو :* هباقعو مكنع برلا بضغ فرصني لعل مكباصا اذام لبق
 متنا اهب متيلتبا يتلا ةدحاو ةبرصلا نال بهد نم دعاقم ةسمخ اوغوص نيلطسلف لها ءاسور ددع يلع بيلا اودهأ

 ليارسا هلا يلا اهودبتو اهدسفتل ضرالا يلع تطلست يتلا ناذرجلا لاثمو مكدعاقم لاثم اوغوصتو #* مكواسورو

 لهاو نوعرف زتعا امك مكبولق اوسقت الو + مكهألا نعو مكضرا نع ءالبلا فرصيو مكنع هبضغ عفريو مكمحري هلعل
 ارذخو اديدج الجسم نآلا اوذحلاف  مهتيشم ريغب برلا مهجرخاو مهولسري ملو مهب اوردزاو مهبولق اوسقو رصم
 اهوريصو بلا توبات اوعفراو * تميبلا يلا اهيلجع اودرو نيترقبلاب لجتلا اودشو المع المعي مل ناعضري نيترقب
 فرصنتل اهوحرسو لجملا بناج يف ةالغملا اوقلعو ةالخم يف اهولعجا اهيلا متيدها يتلا بمهذلا ةيصواو لجستلا يلع
 البلا اذه انب لزنأ يذلا برلاف سمش تيب دح قيرط يف ناريسي ناترقبلا تناك نا نآلا اورظناغف #* مكنع
 امك موقلا لعفو # انل ضرع ضرع ناك امنا لب برلا لبق نم انءالب سولف قيرطلا كلذ يف ذخات مل ناو ميظعلا
 , لججلا يلع برلا توبات اوعضوو * تيبلا يف امهيلجع اوسبحو امهب لججتلا اودشو ناعضري نيترقب اوقاسو مهل ليق
 تيب ةيحان يلا قيرطلا يف نيترقبلا اوحرسو #* مهدعاقم ليثامتو بهذ نم ناذرجلا اهيف يتلا ةالخملا اوقلعو

 نيطسلف لها .ءاسور امهعبتو ةرسي الو ةنمي ةليمي ملو ناجي اهدو ىيرطلا اتذخاو ميقتسملا ليمسلا يف اتراسن سمش



 توباتلاب اورظنو 9 اوعفرو روغلا يف داصعلا نودصخي سمش تيب ةيرق لها ناو * سمش تيب دح يل
 تمناكو كانه اتففقوو سمش تميب يف يذلا عشوي لقح يلا لهعلا ناترقبلا رع *# ةوأر ثيح اوحرفو

 توبات نويوبللا لزناو * برلل انابرق امهوبرقو نيترقبلا اوحبذو لجحملا بشخ اوققشف ةميظع ةرخص كانه
 انابرق اوبرقق سمش بتميب لها اماو ةميظعلا ةرغصلا يلع اهوريصو بهذلا ةيعوا اهيف ناك يتلا ةالملاو برلا
 اوعجرو سمش تيب لها عنص ام اونياع ةسمخلا نيطسلف لها ءاسور اماو د مويلا كلذ يف هلل ميابذ اوحبذو

 دودزأ لهال ةدحاو ةدعصم برلل انابرق نطل لهأ خاص يتلا بهذلا دعاقم هذهو مهموي نم نورقع يلا

 نكنهذ نم درج كلذكو »* نورقع لهال ةدحاوو ثاح لهال ةذهتاوو نالقسع لهال ةدحاوو ةزغ لها ةدحاوو

 اوعفرو ةميظعلا لبا يلاو نيينازرفلا رفك يلاو ةسمغلا رابكلا مهندم ءاسور ددع يلعو نيطسلف لها ندم ددع يلع

 سمش تيب لها برلإ برضو * سمش تيب نم يذلا عشوي ةعرزم يف مويلا يلا ةرغصلا يلع برلا توبات
 الجر نوعبسو فالا ةسمخ مهنم تامو بعشلا برلا برضو مهتويب اهولخدي نا اوغرفو برلا توباتب اورزأ منال
 نم سمش تميب لها لاقو .# ميظع ءالب مهب لحو برلا لبق نم توملا نم هب اولثبا ام يلع بسعشلا نزحو
 دق اولاقو نارعن ةيرق يلا السر اولسراو #* اندنع نم توباتلا دعصي نمو رهطلا انهالاو انبر ةمدخ متي نا زذقي

 #2 مكيلا اهرودعصاف اولزنا برلا توبات نيطسلف لها.

 عباسلا لصنفلا

 هنبأ رازاعيلا زرتفاو اعبح يف يذلا بادان يبا تميب اهب اوتاو برلا توبات اودعصاو نارعن ةيرق لها يتاف
 ةدس نورشع تضمو مايألا تملاطو نارعن ةيرق برلأ توبات لخدأ موي ذمو 3 برلا توبات ظفحو- هسدقو

 لك نم برلا يلا نولبقت متنك نا ليارسا يب عيمجل ليومص لاقو #* نوعمجا برلا يلا ليارسا ونب لبقا
 ةدحو ةودبعأو برلا ماما مكبولق اوهلصاو ارس اهنودبعت يتلا ثانالا مانصاو ةييرغلا ةبلالا مكنع اوفرصا انيقي مكبولق
 * هدحو برلا اودبعو ثانالا مانصاو منضلا العب مهنع ليارسا ونب فرصاو #* نيطسلف لها يديا نم مكيجهنيل
 ايفصم يلا اوعمتجاو #* مكببس يف برلا ماما يلصال ايفصم يلا اعيمج ينوتا ليارسا لا. عيمجل ليومص لاقو
 ليارسا ينب ليومص مكاحو برلا ماما انبنذا نال موصنل اولاقو مويلا. كللذ يف اوماصو برلا ماما هوقفدو ءام اوقتساو
 ليارسا ينب يلا نيطسلف لهآ ءاسور دعصو ايفصم يلا ليارسا ينب اهعمتجا دق نأ نيطسلفلا اوعمسف # ايفصم يف

 نا انبر هللا ماما يلصت“نا رتفت ال ليومصل ليارسا ونب لاقو * نيطسلف لها نم اوعزفو ليارسا' ونب عمسو
 يف برلا ماما ليومص يلصو برلل انابرق هب رقو اعيضر المح ليومص ذخاو + يطتل) لها يدبآ نم انيلست ظ

 اوبراحتل اوعمتجا دق نيطسلف لها اذا هلل انابرق برقي ليومص امنيبو * برلا هل باجتساف ليارسا نب ببس

 ونب جرخو * ليارسا ونب مهمزهو ميبولت 0 اوعزفف . نيطسلف لهال ايلاع اتوص برلا عمساف ليارسا يب
 ٠ تميب لفسأ يل مهتميزه تغلبو ريدك ءالتق مهنم اولتقو مهومدهو نيطسلف لها اوبزاحو ايفصم نم ليارسا
 انهاه يلا لاقو رصنلا رجح اهمسا اعدو ناساي تيب 0 نيب اهعضوف ةميظع ةرغص ليومص ذخاو # ناساي
 لها يلع برلا :باقع دتشاو ليارسا ينب دح اولخدي نأ اودوعي ملو نيطسلف لهأ رسكناو د برلا انرصن

 نيطسلف لها مهنم ذخا يتلا يرقلا عيمج ليارسا ينب يلع ليومص درو .»* ليومص ةايح مايأ عيمج نيطسلف

 ليارسا ونب ملاصو نيطسلف لها يتدديا نم ليارسا ينب برلا ذقناو اهدودحب ثاج يلاو نورقع .دح نم

 لوح لك قلطني ناكر هرمع مايا لك مهءاضق الوتو ليارسا ينبل ليومص مكحو »+ مهوملاسو نيينارومالا
 عجري مث # اهلك نادلبلاو نيادملا ماكحاو ليارسا ينب ءاضق يف رظنيو ايفصمو لاج#او ليأ تيب يلا يضميو
 * برلل احبذم كانه انتباو ليارسا ينب ماكحا يف رظني ناك اهيفو كانه ناك هتيب نال ةمارلا يلا
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 نمانلا لصفلا :

 اناك ناذه ايبا يناثلا هنبا مساو لاوي هركب مسا ناكو د ليارسا ينب يلع ةاضق هينب ريص خاشو ليومص ربك املف
 عمتجاو # ءاصقلا يف ايباحو ايشتراو ركملا اببحا امهنكلو هقرط يف هانبا رسي ملو د عبس ريب يف ءاضقلل ناسلج
 يف نوريسي سيل كونبو تربكو تمغش دق هل اولاقو # ةمارلا يلا ليومص يللا اوتاو ليارسا ينب ةضيشم عيمج
 ليومص يلع كلذ قشو #* بوعشلا عيمج لثمك انروما يف مكححب اكلم انيلع نالا ريص كلمع نولمعي الو كقرط

 كلما نأ اووهي' ملو انا رلِزر امنا لب تنا كولذر امنا سيل مهنا كل نولوقي امب لمعاو بسعشلا لوق عمسا
 يلا ازذيصو, نركرت .نيذلا» مرا لا رصم عزا نم يجرخا مين دنع اراقف ىلا لامعا ةيقيح لثا * ىيلع
 يتلا كولملا ننسب مهربخاو 3 زعواو ”مهدشان نكلو مهلوق نآلا عمساف #* اضيا كب نولمعي كلذك يرخا
 لاقو #* اكلم اوبلط ثيح هل برلا لاق يتلا لاوقألا عيمج بععشلا ىلع ليومص صقو + مف كمت

 نيب نوشمي الاحر مهنم لعج#و هبكارم مامأ نوريسي اناسرف هل مهريصيو مكينب ذخاي مكيلع كلمي يذلا هنس هذه

 نو ودصخلو هلرح مكونب كثرح#و ةرشعلا ءاسورو نيسمغلا ءاسورو نييملا ءاسورو فولالا ءاسور هسفنل نعتبو * هيدذب

 * تازابخو تاناعكو تاجاسن هل نهريصيو مكتانب ذخايو »* هيكارمو هبرحل ةيعوا هل نولمعيو هداصح

 1 اهريصيو 0 مور نم روك ةجايوب + هديل اريضرو اهدحاي عكلوحير رخفاو مكموركو مكعرازمو

 ات يذلا كلملا مع قيضي | 50 - كلذ يف برا 3 3 نوبلطتو © اديبه ل نوريصت ١ اضيا

 لاق اكلم مهيلع ريس 07 لبقا ليومصل برلأ لاقو 6 1 تالاقم عيمج ليومص

 * هتيرق يلا ناسنا رار لبارسا يدب عيمجأ ليومص

 عساتلا لصفلا

 نيمايثب تسيب نم لجر ميفا نب ثورخ# نب روراص نب ليبا نب سيق ةمسا نيماينب ينب نم لجر ناكو
 عفرا ناكو هنم متا لجر ليارسا ينب يف نكي ملو لاجرلا نم مات لجر لواش همسا نبا هل ناكو » هتوقب رابج

 ذخ هئبأ لواشل سيق لاقف لواش يبا سيق 5 نتا تمكلهو * قوف يلا هفتك نم بمعشلا عسمج نم ةماق

 بلط يف جرخو هناملغ نم امالغ هعم ذخاو قلطناو لواش ماقو نتالا بلط يف هب قلطناو ناملغلا نم امالغ كعم
 ضراب رمو اشيا دج ملو نيماينب ضرا يف رادو دج ملو رمجلا ضرا يف رادو ميارفا لبجبب رمو # هيبا نتا
 متهاو نتاآلا مه كثرت دق يبا لعل انب عجرا ةعم يذلا مالغلل لواش لاقف روص ضرا ايتاف » دج ملو بلاعتلا

 . ناك يش نم لاق املك» بعشلا يلع ميرك لجر وهو هللا يبن لجر ةيرقلا هذه يف انهاه همالغ هل لاق *انبا
 1 وك ا و رووا رولا نسا و # بلطن ان ىلع انوي لعب هيلا يا ناطلا ادع

 مالغلا ملكف * يشن انعم سيل هنا لجا نم هللا يبن هب فطلن يذلا امف اداز انعم يذلا زبغلا ينف دقو هللا
 لحرلا ناك ادا هنا لج نم * ديرن اه يلا 0 يبن هب فطلن ةضف لاقثم عمبر يعم 70

 يف يبنلا نا لجا نم انل يري يذلا يلا قلطنن انب اولبقا لوقي .ايش هللا ل.اسيل قلطنالا ديري ليارسا ينب نم

 يلا اقلطناو هيلا انب رم تملق ام معن همالغل لواش لاق # م:جاوح يف سادلل رظانلا يمسي ناك مايالا كلت
 ءاملا نيقتسيل نجرخت تايتف البقتسا ةيرقلا دعصم يف نادعصي امه امنيبو #* هللا يبذ اهيف يتلا ةيرقلا



 ل

 الجاع دعصا كيدي نيب. انهاه وه معن نلقو نبجاف * سانلا روما يف رظني يذلا يبنلا انهاها لواش نهل لاقو
 امكناف هنع السف ةيرقلا امتلخد !ناف + هللا تيب يف ةحتبذ انتيرق لهال نال اذه انموي انتيرق يتا هنا لجا نم
 كرابي يذلا وه هنال لخدي يتح ءايش لكءاي ال هبمعشلا نا لجا نم ادغتيل سلجملا يلا دعصي نأ لبق هنادجت
 !دعصف #* مويلا هنادجت امكنان اعيرس نآلا !دعصاف هحبذلا يلا اوعد نيذلا نولكءاي مث لكألاب ,ادبيو ميابذلا يلع

 لاقو ليومص يلا يحوا دق١برلا ناكو #* لكا.املا عضوم يلا دوعصلا ديري ليومص مهلبقتسا دق اذاو ةيرقلا يلا
 يلع اكلمو اربدم هحسماف نيمايثب يب نم الجر كيلا تملسرا ادغ ناك اذا #* مويب لواش هيتاي نا لبق هل

 جنتراو مهب قاض دق يبعش تيار لل نيطسلف لها يديا نم يبعش ليارسا ينب صلختأ يبعش ليارسا ينب
 وبدي وه كلل تملق يذلا لجرلا اذه ليومصل برلا لاقو لواش راتخا برلا نا ليومص ملعو # يلا مهراوخ

 .لاقو ليومص باجا » هيلع ينلد يبنلا' تميب نيا. لاقو بابلأ دنع ليومص نم لواش اندف * يبعش

 «كربخاو كقيرط يلا كتلسرا ادغ ناك اذا يتح اذه انموي يعم دغتو سلجعلا يدي نيب دعصا يبنلا انا لواشل
 دق ثلابا ناف !ريخ الا كسفن يف لعمجت ال مايا ةئثالث ذنم مكنم تكله يذلا نتالا اماف :: كبلق يف ام لكب
 يب نم انا الياق ليومص يلع لواش درف »* كتيب لهالو كل نآلا مهريخو ليارسأ ي ىنب ةوهش لك ناو اهدجو

 يل تلق فيكف ليارسا ,ينب رياشع عيمج نم اددع لقا يتريشعو ليارسا ينب .ليابق رغصا ينليبقو نيماينب
 لوا ين امهسلجاو سلجملا ردص يلا امهعفرو تيبلا يلا امهلخداو همالغو لواشب ليومص قلطناف * لوقلا اذه
 كيلا تمعفد يذلا بيصنلا ينطعا خابطلل ليومص لاقف # اجر نوئلث سلجسلا يف نيعمتجم)ا دع ناكر موقلا
 هدسدقا دق .ىاب يذلا اذه: لاق لزاك يديني ةعتتوو اهلماب دخلا ءابطلا ذخاو د تكدنع هعفرا كل تملقو

 هيف اودغت يذلا سلجعلا نم اولزنو + مويلا كلذ يف ليومص عم لواش يدغتف كل هتعنر امنا ينل لكف كيلا .

 ,ليوفص اعد مبصلا عفتراو اوحبصا املذف , عنصي نا دارا امب تيبلا قوف لواش ملك دق ليومص ناكو ةيرقلا يل
 ابميييق ٠ * جراخ يلا ليومص عم جرخو لواش ماقف كاتحاح يف كلسرال انب مق هل لاقو قوف يلا ددعصأو . لواش

 امب كربخا ينح ِكناكم يمنا ففقو انمدقتي مالغلا رم لواشل ليومص لاق ةيرقلا يما سم ناجراخ امه

 رشاعلا لصفلا

 دق هل ل ا ا دجال ل > نوهت نع نارا سب ؛ ميلا ينرف اذاف * هتئاروو
 فيكو ينبأ لاح ام لاقو كسبعا متغاو نت الأب مهلا كوبا تارت دقو 3 يف تحرخ يلا نتالا تدجحو

 كانه يداصت روبات دنع يتلا هةمطملا ةرهش يلا تميهثناو كانه نم اضيأ تجرخ داو * هرمأ 2 عنصأ"

 زبغلا نم ةفغرا ةئلث رخآلا عمو يدج ةثاث مهدحا عمم ليا تيب يف يذلا هللا تيب يلا نودعصي لاجر ةثلث

 يدا 0 ملا * م ' ذخاتف نيفيغر كنوطعيو كيلع نوملسيو *رمخ نم قز رخآلا عمو

 ءايننتو هللا" حور / كيلع لمت نينيحن * كانه نوبنتي ةعيرم لوبطو فوفدو فزاعمو ناديع مهيديا نيب هللا
 نا كل يغبني ام عنصا تامالعلا هذه تيارو تايإلا هذه كبب تلزن اذاف *رخآ لجرك ريصتو ريغتتو مهعم

 نيبارقلا كانه برقال دعب نم كيلا لزنا يناف لاجلجلا يلا يماما لزناو :* كعم هنوعب هللا نل عنصت
 فرصني "نأ لواش دارا املف * عنصت نا يغبني ام كملعاو كيتا يتح مايا ةعبس ثكماف ةلماكلا ميابذلاو
 * مويلا كلذ يف يبنلا اهب هربخا يتلا تامالعلا هذه يقلو اديدج ايار هل ثدحاو هبلق هللا ريغ ليومص دنع نم
 ناك نم لك ةار املف #* ميهعم ,ءابنتو هللا حور هيلع لجو هتلبقتسا دق ءايبنا ةعامجب وه اذاو ةمارلا يلا .اجهف
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 يف لواش راص دق هنا سيق نبا باصا اذه ام هيحاصل مهنم ,يرما لك لاق ءايبنالا عنم ءابنت هنا كلذ لبق هفرعي
 ليارسأ يب ندب هب لدمتي الثم لوقلا اذه راص كلذلف هوبا نم لاقو كانه سم لجر مهباجاف * .ايبنالا ىدع

 * ميابذلا عضوم نم لواش جرخو كلذ نم اوغرفف ةوبنلا اوملكاو د ءايبنالا ددع يف لواش راص دق لاقيو
 * يبنلا ليومص ائيتا اهدجن مل املف نتالا بلط يف انقلطنا الاقن امتقلطنا نيا "يلا همالغلو هل لاقو همع هيقلف
 هل لاق امب هربخع ملو تدجو دق نتالا نا انربخا همعل لواش لاق * ليومص امكل لاق ام ينربخا همع هل لاق
 ليارسا ينبل لاقو د برلا ماما ايفصم يلا بعشلا عمج يبنلا ليومص نا مث * كلملا رما نم ليومص
 نمو نيطسلف لها يديا نم مكتذقناو رصم ضرا نم ليارسا ينب تدعصا يذلا انا ليارسا هلا هللا لوقي اذكه
 متلقو ايالبلاو نازحالا لك نم مكصلخا يذلا مكهالا متلذر مويلا متناو #* مكودهطضا يتلا تاكلمملا يديا عيمج

 . عيمج ليومص مدقف -* برلأ ماما نوموقيو مكنولاو مكطابسا نالا عمتجتلف اكلم انيلع ريص نكلو اذهب اضرن ال
 ةعرقلا تباصاف اوعرتقاو نيمايئب طبس ليابق مدقو #* نيماينب طبس ةعرقلا تبباصاف أوعرتقاو ليارسا ينب طابسا
 لاقو برلا يلا ليومص بلط مث # هودجو ملو هوبلظف سيق نب لواش ةعرقلا تمباصاف اوعرتقاف يرطم ةليبق
 بعشلا نيب هوماقاو هب اوتاو الاجر يبنلا لسراف * سانلا نيب بيغتم وه ليومصل برلا لاقف لجرلا اذه نيا
 هبحا دق هللا نأ متيار بمعشلا عيمجأ ليومص لاق # قوف يلأ هفتك نم بعشلا عيمج نم ةماق عفرا وه اذاو
 ليومص صقو د كلملا شيعي اولاقو مهتاوصا العاب مهلك بسعشلا فتهف رّيظن بعشلا يف هل سيل هناو هراتخاو
 بعشلا عيمج ليومص حرسو برلا ماما اهريصو ةفيمح يف اهبتكو اهب مهربخاو اهلك كولملا نئس بععشلا يلع
 هللا يقلا يذلا دانجالا هعم فرصناو ةمارلا يلا هتيب يلا فرصنا اضيا لواشو # هلزنم يلا .يرما لك فرصناو
 لفاغتف اياده هيلا اودهي ملو هورقحو انصلخ اذه ردقي اذامب بعشلا نم موق لاقو # هل ةعاطلا مهبولق يف

 1 رشع يداهلا لصفلا

 دبعتنو ادهع اندهاع شاحانل سيغلب لها لاقف ذاعلج ةيرق سيغلب لزنو نومع ينب كلم شاحان دعص مث
 ريصا يتح ينميلا مكنيعا متعلق متنا نا ادهع مكدهاعا امنا ينومعلا شاحان مهل لاق * كلتعاط يف رصنو كل
 ليارسا ينب دودح عيمج يلا السر لسرن مايا ةعبس انرخا شاحانل ةضبشملا لاقو د ليارسا ينب ةعامج يلع كلذ

 بعشلا يدي نيب لوقلا اذه اولاقو لواش ةيرق يلا مهلسر تام » كيلا انجرخ الاو اصلح“ انل نكي نأ رظننو
 بيعشلا يرا يل ام لواش لاقف لقحلا نم رقبلا فلخ ءاج دق لواش اذاف ه* ءاكبلاب مهتاوصا مهلك بسعشلا عفرو
 بيتو مالكلا اذه عمس ثيح هللا حور نم ةوق هيلع تلزنو هللا هدياف »* سيخلل لها ةلاسرب ةوربخاو :نوكبي

 لواش بفالخ جرختي ال نم لك نولوقي ليارسا ينب دودح عيمج يلا السر لسراو هديب امهعطقف نيروثلا ذخاو د ادج
 مهلك اوجرخو تنقولا كلذ يف بعرلاو فوخغلا نم بمعشلا بئولق عيمج يف هللا يقلاف هناريثب عنصي اذكه ليومص
 * لجر بفلا نيشلث اوناك اذوهي لاو لجر فلا ةيامثلث ليارسا ينب ددع ناكف قازاب يف مهتدع اوذخاو * دحاو لجرك
 لسرلا عجرف رابنلا عفترا اذا صالغلا مكيتاي ادغ ذاعلجو سيخلب لهال الرق سيخلب نسم مهوتا نيذلا لسرلل اولاقو
 ' * تبيبحأ ام انب عنصاو كيلا جرن ادغ نومع ينب كلمل سيغلب لها لاقو # اوحرفو سيغلب لها اوربخاو
 لتقف رابنلا عافترا يلا نومع ينب لتاقو ةركب ركسعلا يلع مجث» قرف ةثالث تمعشلا لواش ريص دغلا نم ناك املف
 كلمي ال لاق يذلا نم ليومصل بععشلا لاقف د ناعمتج“ مهنم نانثا قبي ملو اوبره مهنم اوقب نيذلاو مهتماع
 برلا نأ لجا نم لجر مويلا لتقي ال لواش لاق # مهلتقنل لوقلا اذه اولاق نيذلا موقلا اوجرخا لواش انيلع
 اوقلطناف »* كلملا تانج ددجنل لاجلجملا يلا انب اورم بعشلل ليومص لاقف د مويلا ليارسا ينب صلخ دق
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 كانه حرفو برلل يابن كانه ا لاجلجلا يف برلا ماما اكلم لواش كانه اوريص اج ىلا معيمج

 رشع ٍانلا لصفلا

 .اذهف *.اكلم مكيلع تريصو يل متلق ام عيمج يف مكلوق تلبق دق ليارسا يب عيمجل ليومص لاق مث
 + ىلا لا ىبادم ذيل ءادج عب تدلع دلو اناا كن ف يو كوبر بشل ونا ١ اق كانا ىلا كك

 أرامح ناسنا نم تذخا وا روث يلع اناسنا تبصغ له هعبسم مادق برلا مامأ ينودشان مكيديأ نيب اميات انأو

 اولوق كلذ تملعف تنك نا هيلا ينيع تلامو ناسنا نم تيشترا لهوا دحا يلع تمقيضو ادجا تمملظ وا
 مكيلع هللا دهشي مهل لاق * دحا نم يشترت ملو انيلع تقيض امو انتملظ ام هل اولاق # ملاظملا درا يتح
 وه برلا بعشلل ليومص لاقف * كلذ يلع هللا دهشي اولاق ملظ رثا يلع اود مل مكنا مويلأ هحيسع نهشيو

 مكيلع صقاو برلا ماما مكمكاحاف نآلا اوصوق +* رصم ضرأ نم انءابا دعصأو نورهو يسوم قلخ يذلا ةدحو هللا

 .يسوم برلا لسراف برلا ماء مكوابا يلصو رصم ضرا بوقعي لخد ثيح # مكيابابو مكب عبص يذلا ربلا لك
 هللا مهعفدف هريغ اودبعو مهب مهبر هللا عنص ام اوسنف * دالبلا اذهب مهلزناو رصم ضرا نم مكيابا دعصاو نورهو
 برأ ماما اولصف د * مهبراه باوم كلم يديا ينو نيطسلف لها يديأ يو روصاح ةطرش بحاص ارسيس يلا

 انيادعا يديا نم .نآلا بر اي انذقناف ثانآلا مانصالاو منصلا العب اندبعو انبر هللا ةدابع انكرتو انمثا اولاقو

 متلزنو مكلوح نيذلا مكيادعأ يديا نم مكذقناو نوشمشو حاتفيو نوعدجو قارابو اروبد هللا لسراف * كدبعنل
 اكلم انيلع ريصن نكلو انك امك نوكن ال متلقو مكيلا دعص نومع ينب كلم شاحان متيار مث * نينيمطم مكلزانم
 برلا متيقتا متنأ ناو # اكلم مكيلع برلا هريص دق متبلطو مترتخا يذلا مككلم نالا اذهف #* مككلم مكبر هللاو

 لوق اوعمست مل متنا ناو #* برلا ةعاط يف مترتخا يذلا مككلمو متنا مترص هوطخست ملو هلوق متعمسو هومت دبعو
 يذلا ميظعلا رمالا يلا اورظناو نالا اودعتساف # مكيابا يلع لزنا امك هباقع مكيلع برلا لزنا متيصعو مكبر هللا
 ادوج ارطم انيلع طببيو اديدش اتوص انل عمسيف برلا اوعدا داصعلا تنقو وه اذه انتقو * مكب برلأ هعنصي

 دالبلا كلت يف ارطم لزناو اتوص برلا عمساف برلا ليومص اعدف * اكلم مئتيلط ثيح . ميظع مكرش نا اوملعتل

 ماما كديبع يلع يلص ليومصل بعشلا عيمج لاق مث * ليومص اوباهو برلا اوقتاو اديدش اقرف بمعشلا قرفو

 31 بعشلل ليومص لاق را ا و ا ا ا باو اي يي

 لك نم برلا اودبعا لب هريغ اودبعت ا برلا نع اوليمت ال نكلو ميظعلا رشلا اذه متلعف متنا مكيلع.فوخ
 ال برلاو + ةبباخ اهنال مكيجتت نأ ردقت 3 لطاوبلا نا لجا نم اوترمت هيل لطاوبلا يلأ اديه ال * مكبولق
 كرتاو مثا نا هلل اشاحن انا اماف * ابعش هل اونوكت نا يضر دق برلا نال ميظعلا همسا لجا نم هبعش لذي
 لك نم ةحيلت“ نابع ةودبعاو برلا هللا اوقتاف * ةعلصلا ةميقتسملا قيرطلا مكل يميلعتو مكيلع ةالصلا

 * مككلم كلهيو مككلبيس برلا نا اوملعا متمثاو متاسا ناو #* تاريغلا مكل مظعي هنا اوملعاو مكسفناو مكبواق

 رشع ثئلاثلا لصفلا |

 | ةقالث ليارسا ينب نسم لواش بختنا - * ليارسا ينب يلع هكلم نم اا نيتنسو نس لواش كلم املف

 لواش رماو كلذب نيطسلف لها عمسو عبج يف نيطسلف لها .زمياشم ناثانوي لتقو ٠ . * هلزنم يل ناسنا لك

 لدا ضياشم لتق لراش نأ ليارسا ينب عيمجو نويذاربعلا عمسي لاقيو اهلكض رالا ين روصلا يف 0 نا



 نيطسلف لها عمتجاو + لاجلجلا يف لواش يلا بعشلا عمتجاف نيطسلف لهاب ليارسا ونب رفظو نيطسلف
 ' رمبلا» لحاوس يف يذلا لمرلا لثم ةريثك ةعامجو سراف فلا ةتسو بكرم فلا ةثاث ليارسا ينب ةبراعمل
 راغملا يف اوبيغتو اوقرف ليارسا ينب لاجر يار املق * ليا تيب ةيقرش يف سمغم يف اوركسعو اودعصو ةرثكلاب

 دعب لواش ناو داعلجو دناج ضرا يلا ندرالا ربن نويناربعلا زاجو #*رابالا»و بقنلاو فوهكلا فو ريماطملاو

 قرفتو لاجلجلا يلا ليومص يمسي ملو ليومص اورظتني مايا ةعبس اوثكمو * هعم هلك بعشلاو لاهلجلا يف اميقم
 يتا ,ميابذلا غرف املف + ةلماكلا ميابذلا عفرا ينح نيبارق اوبرق لوماش لاقو #* لواش دنع نم بعشلا

 قرفت يركسع تيأر لواش لاق تمعنص يذلا اذه ام ليومص لاق #* هل وعديل هيلا لواش جرخو ليومص

 يلا نولزني نيطسلف لها لعل تملقو * سمح“ يف نيعمتج نيطسلف لهاو انثكم تمقو لاطف انتات مل تننا
 تكااصوأ يتلا برلا ةيصو ظنحت مل كثيح تاسأ ليومص لاق # انابرق تمبرتو ترسجو برلا ةجو را ملو لاجمل

 نآل ككلم مودي الن نآلا اماف #* دبالا يلا كبتبثا انا لاقو ليارسا ينب يلع ككلم كبر هللا تبث ثيح

 نم دعصو ليومص مأقو # كبر هللا هب كرما ام ظفعمت مل كنال هبعش ربدي نا هرماو هاوهب الجر راتخا دق برلا .

 لواش ناك» * لجر ةيامتس اوناكو هعم اوقب نيذلا بعشلا ددع لواش يصحاو نيماينب ةمار يلا لاجلجلا
 لها ركسع نم نودسفملا جرخو * سمه“ يف نوركسعم نيطسلف لهاو نيماينب عبج يف ناميقم هنبا ناثانويو

 ضرا يلا ذخا رخآلا سودركلا» * لاوغش ضرا يلا رافاع قيرط ين اهنم سودرك ذخاو سيدارك ةثالث نيطسلف

 ليارسا ضرأ يف دجوي ملو + ةيربلا ةيحان نوعبص يداو يلي يذلا دحلا قيرط يف ذخا ثلاثلا سودركلاو ناروح

 + احامرو افويس اولمعي اليل ليارسا ينب ضزا لخدي ادآدح عدن ال اولاق نيطسلف لها نال احالث لمعي دادح

 ضيرعلا دربملا نم اوريصيو #* هسافو هلوعمو هدتوو هلجنم ندحيل مهنم .يرمأ لك ليارسا ينب عيمج .لزنو

 مل برعملا تنقو ناح .املف * قيرازم نوكتل ةنسالل ابشخو لواعم اولعجو درابملا نم ةنساو اداتوا اوذختاو الهنم

 جرخو *  هنبأآ ناثاتويو لوواش فيس الخام ناثانويو لواش عمم نيذلا بمعشلا عيمج دنع قارزم او فيس دجوي
 ظ ظ * سمخم زاجمم يلا نيطسلف لها عيالط

 رشع عبارلا لصفلا

 يف يتلا نيطسلف لها ةهلسم يتان انب رم هبايثل الماح ناك يذلا يتفلل لواش نب ناثانوي لاق مايا دعب نمو

 وحن هعم ناكو عبج يف نامر ةرج* تمت ةمارلا يصقأ اسلاج لواش ناكو * كلذب هابأ ربخ# ملو يمقالا زاهملا
 دهع .اعول الماح وليشب يذلا ربهلا يلاع نب سامنيف نب داباخوي وخا بوطيحا نب ايحا ناكر. * لجر ةيامتس نم

 نيريبك نير نيب ميلا قيرطلا ناكو * نائانوي نيا بعشلا ملعي ملو يحولا هب نوبلطي اوناك يذلا هللا
 .ازاب يبرجلا نم دتمم نيرجحلا دحأ * اعيس رخآلا- مساو صوصاب نميالا رجستلا مسهل ةرسي رججحو ةنمي رهج
 ءالوه ةهسم يف انب رم هحالس لمع ناك يذلا .يتفلل ناثانوي لاقو * عبج ءازاب نميتلا نم دتمم رخالا»و سمغم
 هحالس لماح هل لاق * ريثكلا نود ليلقلا ددعلاب صلخ نا برلا ىلع رسعي ال هنأل برلا اننيعي لعل فلغلا

 لاق * كبلق يف ام يلع مدقاف تمبجوت ام ثميح.كعم اناو بحت ينلا قيرطلا يف ذو تببحا ام عنسا

 لها لاقف نيطسلف لها ةسمل رهظذ # انتمالع هذهو انيديا يف مهعفند دق انبر هللا نال اندعص اودعصا انل اولات
 يذلا يبصلاو ناثانويل ةحلسملا يف نيذلا لاقو # اهيف اوفتخا يتلا ريماطملا نم نويناربعلا جرخ دق نيطسلف
 يف مهعند دق برلا نال ينلخ دعصا هعم ناك يذلا يتفلل ناثانوي لاق لاحلا مكملعنل انيلا اودعصا هحالس لمعي
 يف يذلا طقسف هحالس لمح ناك يذلا هعبتو هيلحرو هيديب لبجلاب اكبشتم نائانوي دغصو * ليارسأ ينب يديأ

 لتق نيذلا ددع ناك» * تممي مل نم يلع ربجت هحالس لمح ناك يذلاو يحرج نائانوي يديا نيب ةلسملا
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 ايل

 نوثرحي ' نيذلاو ةراجتلا نورقني . نيلاك هدنع اوناك مهنال كلذو الجر نيرشع نم ومن الوا هحالس لماحو نالانوي
 تل ردا ل لها بعش عيمج 1 يبا يع وج دي عزفو ل

 توبات 5 بلا توبات مدق ايحال نر لا هركسلا : اسيل هحالم 000 نائانو 3 اورظنو اوشتفو. 5
 - دانجا يلا ةبدايدلا رظن لوقلا اذه ربعلل لواش لاق املف # مويلآ كلذ يف كلنه ليارسا ينب عم ناك برلا
 بيعشلا عيمجو لواش فته مث # اهنع كدي فكو.توباتلا عدربعلل لواش. لاقف اهتماع بره دق نيطسلف لها
 ةفجر مهل اذاو اضعب مهضعب لتق دق نيطسلف لها اذاف اورظنو برها عيضوم يلا اورضحو مبتاوصا العاب هعم يذلا
 كبتشي ناك امك برجملا كبتشاو مهيف فيسلا اوعضوو نيطسلف لها اوعقاو دق نييناربعلا يلا اورظنو 2 ةديدش

 >ونب اوناعو ليارسا ينب..عمم اوريصيل ركسعلاب اضيا مهيلا اوعمتجاو نورخا موق ركسعلا يأ مهعم دعصو كلذ لبق
 اوبره دق نيطسلف لها نا اوعمس ميارفا لبج يف اوبيفت نيذلا ليارسا ينب لاجر عيمجو د نائانويو لواش ليارسأ
 لاجر براحو مويلا كلذ يف ليارسا يني برلا صلخو * برأ يلا مبيلا اوجرخو ( يلستف ليارسا ينب نم
 نوكي نوعلم مهل لاقو مويلا هكلاخ يب بعشلا نم لواش .اندو د مويلا كلذ يث نوآ تمبب .يف ليارسا ينب

 ' + ءاسملا يبا اماعط بسعشلا نس ناسا نذي ملو انيادعا نم مقتنن يتح :ايبعلا لا انناَعم قودي يذلا لجبا

 00  ةضيغلا يف بسعشلا لحوو + لحنلا شع نم لوسي لسع ةضيفلا ين !ذاغ ةضيف يف اولخدو اهلك ضرألا يف اوراس
 ا نعللا اوفوممت بعشلا .نآل هيف يلا لخديو هيلا هدي دمي نإ ناسنا رسج# ملو ليسي لسعلا يلا اورظنو

 ل 0 دوا ل اعاف #* كلملا ايب ا

 ظ ' بعشلا هي :. مويلا .قوذي . يذلا لجرلا نيكذ نوهلد لاثر هيسفلا تاك هللا نا هل لاقر 3 0
 لدا ل نايا نيج ترق ءاضأ ففيك اورصباو بسعشلا يلا يبأ ءاسا ناثانوي لاق د اوفعضو اوبعتو

 انلتق امناو - » ةريثك نيطسلف لها يف ءالدقلا نكت مل كلذل .مهيادعا بهن نم ءايشن مويلا لذي ل بجكا نذ

 يدا ب * ادح بسعشلا فعضو انهاه يأ نوليا سمح“ نم مويلا مبنم

 ءاطخا .دق هل اولاقو لواش اوربخاو : * مدلا يلع لكاف بعشلا. سلجو ضرالا يلع اومجبذو .الوجعو ارقبو امنغ
 لاقو' * ةريبك ةرغص لبجملا نم مييلا يل اوفلقا مخمل هق لواقن لاق مدلا يلع لكا هنال برلا ماما ا
 8 اتو برلا مامأ اوست الو انهاه هبحاذيو هشبكو هروث مهنم .يرما لك مدقي بسعشلل اولوقو ركسعملا يف اوفوظ لواش
 :: برلل ايعبذم لواش لانه انبو * ةليللا كلت يف كانه هحبذو ةروث مهنم لجر لك بععشلا مدقو مدلا يلع
 لاق الجر مهنص عدن الو حابصلا يل 'مهنم لتقنو ئبيطسلف لها يأ لرنن لواش لاق برأل 206 ينسي نأ ءادب ثيحو

  لزنا برلا يدي نيب لواش لاقو د هللا يلا انهاج برتقن ربعلا لاقف تسببحاو هب انترمإ امك لعنن بعنشلا
 عيمج يلا .اومدق لواش لاق »* مويلا كمللذد يف برلا هل يوجتسي 7 ليارسأ ينب يديا يف مهعفدت نيطسإفع لهأ

 نأ هنا ليارسا لا .صلخ يذلا برلاب بنلحو : مويلا ةيطغل ةلكعلا هذه تناك نهم ملعنو رظننل بعشلا رياشع

 عيمجصل لاق مث .# ببعشلا نم ناسنا هملكي ملف هلتقا يتج 0 مل ينبا ناثانوي فولو ةيطغلا هذه تناك
 لواش لاك .:» عمصاف عبصت نا تبيبحا ام برععشلا لاق. ةيحان نائانوي ينباو اناو ةيحان متنا آونوك بسعشلا

 لاقو #*..بمعشلا اجنو ناثانويو لواش ةعرقلا تمباصاف اعيمج اوعرتقاو ديرت اء انل نيب ههللاو ليارسأ بمر اي

 ناثانوي بغا تعنص ف قربخا ناثانويل 7 لاق #* م ناثانوي 0 تباساغ يثبأ نا انا عرتق لراخ
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 صاخ هنال ضرالا يلع ةرعش هسار رعش نم طتسي ال نا انها برلاب انفلح كلذ نوكي نا.هللاب دوعن ليارسا ينب
 لها بتفرصتاو نيطسلف لهأ ةير أك نم لواش عيحترو ” لتقي ملو ناثانوي بعشلا الو مويلا هللا اسعش

 هلوح قف لكو نيطسلف لها براحو هل تنيثو لراش يلا ليارسأ ينب كلمراصو #* مهدالب يلا نيطسلف
 عمجو #* جرخ ام ثيح رفظي ناكو 0 نيبيصن ةكلمم لهاو نومع ينبو نييناموذالاو نييباوملا ء.ادعالا نم
 يوشيو نا نونبلا ءالوه لواشل ناكو * مينوبهني اوناك نيذلا .نم ليارسا ينب ذقناو قالامع لها لتقو ليحلا
 لواش ةءارمأ مسأو د لاكلم يرغصلا مساو بادان ةريبكلا مسا ناقنبا هل تاكو لوشابشاو عوشي كلمو
 . وبا ليبا نب رانو لواش وبا سيقو د .لواش معران نب رانبا هتطرش. بحاص متمأو صاعميحا ةنبا ماعنيحا
 لكو رامج لجر لك يلا لواش رظنو نزاع رن لوط نيطسلف لها نيبو مهنيب ديدش برح ناكو رائبا
 .* هيلا مهعمجو لطب لجر

 رشع سماهلا لصفلا

 لوق نآلا عمساف يبعش ليارسا ينب يلع اكلم نوكتل كعسمال برلا ينلسرا :يذلا انا لواشل ليومص لاقو
 نم اودعص ثيح قيرطلا يف ليارسا يببب قالمع لها عمم. ام ففراع انا يوقلا برلا لوقي اذكه د»* برلا

 اميمح ءاسنلاو لاجرلا لتقأ لب مهمحرت و مل ام عميمج كلهاو مهلتقاو قالامع يلا .نالا رسف + رصم ضرأ

 2 بعشلا عيمج لواش عمجو » اضيا ريمهلاو“لبإلاو اضيا منغلاو رقبلا لتقاو اضيا لافطالاو ثادحالاو

 ,اف + اذرهب ينب نم لجر بلا ةرشعو لجر بلا يتيم مهدودع ناكف اليوط هل لاقي عسوم يب هددعامحأو
 مهوترافو نميناقلمعلا نع اوليم نيينانيقلل لواش لاقو * برجل كانه بعشلا ءايهو قالامع ةيرق يلا لواش
 رشم نعرأ نم اردع تنكح كيارحأ يلب جملا الورع يتحسس نلا تتك حلاو. وعم كتاف يا ميجا نم اأولزناو
 يف يذلا اليوح دح نم نيعمجا 00 .قالامع , لواش براحو #2 نييناقلمعلا نيب نص ىوينانيقلا جرخو
 محرو * فيسلاب نيعمجا هبعش لتقو ايح قالامع كلم خافا فخاو. * رصم ةمخاتم .يه يتلا روش لخدم
 مهببيجتل ملو مهريخ لك يلعو تافرطملاو نامسلا رقبلاو منغلا نسح .يلع اوقفشو كلملا عاغا بعشلاو لواش
 ٠ لاقو يبنلا ليومص يلا برلإ يحواو # ْمهدنع اريقح اّيند ناك املك اوقرحاو اوكلها نكلو ماعنالل اولجقي نا
 ليومص يلع كلذ قشو هترما امب لمعي ملو يدهع نع عجر هنأ اكلم لواش تبريص يلا ىلع ىيرفسا # هل
 المرك ينتا دق لواش نا ٍليومص ربخاو لواش. يقليل جربخو ةركب .ليومص ميبلداو د اعيمج هتليل برلا ماما ىلصو
 برلا كرابت لواش هل لاقو لواش يلا ليومص يتاو + لاجلجلا يلا لزنو زاجو ..لبقاو اعضوم هل ييبي وهو
 ريم توص يعماسع عقو دق هناف منغلا توص نم عيمسا يذلا ببروصلا اذه انه ليومص لاق 1 هلوق ققح يذلا

 لا يلا و وسولا كيو كا ودوسم ا اس لواش لاق » رقبلا

 نا لجا نم ليارس ١ ينب طابسأل سيير كناف كيت دبع اريغص تنك لواشل ليومص لاق » لق لواش هل

 مهدهاجو يصاخلا قالامع يلا قلطنا لاقو .قيرط يف برلا كلسراو : * ليارسا ينب يلع اكلم كس هبرلإ
 م هيبرلا ماما ايدر المع تلمعو بهنلا يلع تليقا نكلو برلا عطت مل فيك #* اضيا ميينفت يتح .مهكلهل
 قالامع كللم عاغاب تيجو يلسرا يذلا قيرطلا يف تقلطناو هتعطاو برلا لوت تمعمس ليومصل لواش لاق
 يف كبر هلآ ارض ذيلا تفزلل .ةميرح  اهراتخلا ارقنو: اهله ةيميتلا نم (تيعتلا .قان هن ندمت اقلمفلا تلتفو
 امعلاو ميابذلا نم ريخ ةعاطلاف هعيطي نم يوبي امم نيبارقلاو ميابذلا برلا يوبي ل ٍليومص لاق لاجمل
 مثل مظعت فارعلا ةحبابذو هللا ةطغم فارعلا معبد ةبطخ نال :: شايكلا مش نم لضفأ هللا ةرسمب

 كلذري هللا مالك تلذر كنال نالاف مثالا مظعت يهو فارعلا ةحبذب هيبش يه هللا اهاوهي مل يتلا هذه كدحبذو



 اقرف بععشلا تمعطاو كلوقو هللا لوق يلع تيدعت ثيح تاما ليومصل لواش لاق #* كلملا نم هللا
 تلاذر كنال كعم :عجرا 2 لواشل ليومص لاق . + برلل دجس) يعم عجراو يتيطخ نال رفغاف * مهنم
 فرطي لواش ذخاو فرصنيل ليومص لبقاو #* ليارسا ينب يلع اكلم نوكت ال نا برلا كلذر دقو برلا لوق
 كريغ يلا كلكلم عفدو مويلا ليارسأ ينب نع كلزعو كلكلم هللا قش دق ليومص هل لاق * قرح“ هأدر
 يلا نوجاتحي نيذلا سانلا لم سيل هنال ريشتسي الل بذكي ال ليارسا :ينب رهاط نث * كنم ريخا وه يذلا

 دجال يعم عجراو ليارسا ينب مادقو يبعش ةضيشم نيب نال ينمركاف تاطخاو تاسا لواش لاق #* ةروشملا
 قالامع كلم اغاغا يلا اومدق ليومص لاق»و »* برلل لواش دج لواش عم ليومص عجرف + كبر هلل
 كلذك .اسنلا نم كفيس لكثا امك ليومص لاق رم توملا نا انيقي اغاغا لاق لالدلا وذ هيلا اغاغا اضمف
 دعسو ةمارلا يلا ليومص فرصناو #* لاجلجلا يف برلا مامأ كلملا غاغا ليومص عطقو .اسنلا نم كما لكفت
 لواش يلع نزح ليومص نآل تام موي يلا لواش نياعي نا ليومص دعي ملو لواش ةمار يلا هتيب يلا لواش
 * ليارسا ينب يلع لواش كلم هنأ يلع فسا برلاو

 ظ رشع سداسلا لصفلا
 انهد كلاعو لماف ليارسا ينب يلع كلمي ال نا هتلذر دق اناو لواش يلع نزحت يتم يلا ليومصل برلا لاقو

 ليومص لاق * ليارسا ينب يلع اكلم هينب نم تريص دق ينل تميب يلا اسيا يلا تلسرا يتح لبقاو

 ةحيبذ برقال تيج ينا لقو رقب ةلجت كعم ذخ ليومصل برلا لاق ينلتقيف لواش.عمسيو قلطنا فيك

 | ليومص لعنو * كل لوقا يذلا يل مسماو عنصت نا يغبدي فيك كاربخاو ةحباذلل يسيا عدا» * برلل
 . هتميج امنا 'ةمالس لاق + ةمالس اولاقو هوقلتف هيلا ةيرقلا ةضيشم مرغو اذوهي ةيرق مهل تيب يتاو برلا درسا امك

 املف + ةحياذلل مهاعدو هينبو اسيا ليومص ربطو ةمحيبذلا تمقو يل يعم اوريضو اوربطت برلل هاذ برقال
 هلوطو هلامج يلا رظنت 92 ليومصل برلا لاق + هترسمب برلا ميسم لاقف ريبكلا اسيا نب بسيلا يلا رظن هوتا
 رظن يلا نوجاتمح سانلا نال ةجراغلا نساحملا يلا نورظني نيذلا رشبلا لثم تسل هتيفنا دق ينال هتماق نسحو
 لاقو ليومص يلا همدقو يناثلا هنبا باذانيبا يسيا اعد مث + ريارسلا فرعاو بولقلا يف ام اولبا انإو نيعلا
 هينب ةعبس يسيا مدقو #* اضيا اذه برلا يوبيب ال لاقو ثلانلا هنبا يسيا هيلا مدق مث + اذه برلا يرهي ال
 ريغ سيل كنايدف نم تمغرف دق يسيال ليومص لاق مث #* ءاوه برلا يوبي 1 يسيال ليومص لاقف ليومص يلا
 * انهاه يتاي يتح يعضوم يلا عمجرا ال ينل هب انيجن اسيال ليومص لاق منغلا يعري وهو ريغصلا يقب هل لاق .اوه

 * اذه وه هنال هححصاف مق ليومصل برلا لاق رظنملا نسح نينيعلا نسح رقشا ناكو هب يتاو اسيا لسراف
 افرصنم اركاب ليومص ملداو مويلا كلذ نم دواد يلع برلا حور لحو هتوخا نيب ههسمو نهذلا ءاعو ليومص ذخاف
 ديبع لاقف * برلا رماب هدسج بيذت ةيدرلا حورلا تراصف لواش نع هللا حور راجو د#* ةمارلا تيب يللا

 هوس حور كيلع تمطلست اداف دوعلاب برصي نسمح الجر كل نوبلطتي يرت اما كّماما ثاديبع #* هك لواش
 يتف باجاف * هب ينوتا دوعلاب بيرضي نسمي الجر اوبلطا هديبعل لواش لاق #* كنع جرفيف هديب برصي
 ديج بارع“ لطب لجر وه هتوقب ارابج دوعلاب برصلا ديجي مل تيب نم اسيال انبا تيار لاقو نايتفلا نم
 نواد يلا لسرا هل لاقو ءاسيا يلا كلملا لواش لسراف * برلا نم ةمعن هيلع رظنملا نسح مالكلل مهفلا
 هنبا دواد لسرأو زعملا نم ايدجو رمخ قزو ازبخ هيلع لمجو ارامح اسيا قاسف + هيلا باتحا يناف كنبا

 مد هل لاقو اسيا يلا لواش لسراو + هحالسل الماح راصو هبحاو همدخو لواش دواد يتاف * لواش يلا

 رماب هيدرلا جورلا لواش يلع تطلست اذا تناكو #* ادج ينبممعاو هتببحا دق .ينال يتمدخ يف نوكي دوأد
 * ةيدرلا جورلا هنع فرصنتو ِهِتَمْعَيِب لواش نع جرفيو هيدي نيب برضيو هدوع ذخاي دواد ناك برلا

 ه



 رشع عباسلا لصفلا 200 ظ

 يف اقرع نيبو اذوهي دح يصقا نيب اولزنو اذوهي لا دح يصقا يف اودهاجو مهركاسع نيطسلف لها عمجو
 ناكو #* نيطسلف لها ةبراعمل اوفطصاو ةمطبلا ةرجش روغ اولزنو اوعمتجا. ليارسا ينب لاجرو لواشو #* نيمسرف
 لجر جرح #* يداو مهنيب ناكو ابناج ميلايح لبجلا يلع ليارسا ونبو ابناج لبجلا يلع امايق نيطسلف لها
 نم هضيب هيلعو »+ اربشو عردا ةتس هلوط ناك ثاج ةئيدم نم ثايلج ةمسا نيطسلف لها ركسع نم رابج
 ةرفعم هسار يلعو سامحت نم.يناقاسبهيلعو * لاقثم فلا ةسمخ هنشوج نزو ناكو ساحل نم نشوجو سام
 نيبو لاقثم ةيامتس هحبر قايص نزو ناكو لونلا ظلغك هتبرح ةبشخ تنناكو #* هفتك لفسا يلا لزنت ساحن نم
 اذناه برعلا ةففاصم يلا مكتجاح ام لاقو فتبف ليارسا ينب فص لايح ماقف #* هشزت لماح لجر هيدي

 مكل انرص ينلتق ناو يتبراح* يلع ردق ناف #* ينزرابي الجر اوراتخا لواش ديبع متنأو نيطسلف لها نم لجر
 فوفص تريع انا اضيا ينيطسلفلا لاق مث # انومدغتو اديبع انل متنا نوريصت هتلتقو هب انا ترفظ ناو اديبع
 اماف + اديدش اعزف اوعزفو ينيطسلفلا مالك ليارسا ونبو لواش عمسف #* ينزرابي الجر اوجرخا مويلا ليارسا لا

 دق لواش دهع يلع لجرلا ناكو نينب ةينامث هل ناك اسيا همسا اذوهي يرق مهل تيب نم يناثرفا لجر نبا ناكف دواد
 ثلاثلاو باذانيبا يناثلاو هركب بيلا مهءامسا برعلا يلا لواش عمم هينب نم ةثالث قلطناو * نسلا يف نعطو خاش
 يعري دواد فرصنا برعملاب لواش لغتشا املف #*لواش ءارو اوضم رابكلا ثثالثلاو ةوخالا رغصا دواد ناكو * امس

 دوادل ءاسيا لاقف * اموي نيعبرا كلذك اوثكمف مهريعيو حوريو اودغي ينيطسلفلا ناكر * محل تيب يف هيبا منغ
 ةرشع ذخو #* ركسعلا يلا كتوخا يلا عرساف ةفغرا ةرشعو ةولقم ةطنح نم ليكب كتوخا يلا قلطنا هنبا

 لها نودهابج ليارسأ لاجر عيمجو لواش ناكو * مهربخ تاو كتوخا ةمالس دهاعتو مهدياقل ةيده تائبج
 قلطناو هوبا هب هرمأ ام لمحو اهظفحل نم دنع منغلا تلرتو ارمجس دواد ركبف # مطبلا رجح روغ يف نيطسلف
 | نيطسلف لهاو ليارسا ونب ففاصتو #* برمعملل موقلا فته نيفصلا يلا جرخ يذلا يداولا يلا ركسعلا يتاو
 .وه امنيبو #* هتوخأ يلع ملسو فصلا يلا رضحاف هتوخا بايث دنع هعم ناكام واد عضوف .* فص ءازاب امص

 يذلا لوقلا لاقف نيطسلف لها فص نم ثاج نم ينيطسلفلا ثايلج همسا دعاص رابجلا لجرلاب وه اذا مهملكي

 لا لاجر لاقو #* هيدي نيب نم اولوو اوقرف رابجلا ليارسا ينب عيمج يإر املف #* دواد هعمسو هلوقي ناك
 هننب هجوزيو هلام رثكيو كلملا هينغي هلئقي يذلا لجرلا .ليارسا ينب ريعيل دعص فيك لجرلا اذه متيار ليارسأ
 يذلا لجرلاب عمصي يذلا ام امايق اوناك نيذلل دواد لاقف * ليبس مهيلع نوكي الو ارارحا هتيب لها ريصيو
 ينيطسلفلا اذه رما نم غلبي نا ينع ام هنال ليارسأ يب نع راعلا فرصيو فلغالا ييطسلفلا اذه لتقي
 لجرلاب عنصي اذكه كلذ لبق هولاق يذلا لوقلا بععشلا لاجر اولاقف * يحلا هللا فص ريع يذلا فلغالا
 يلا تزن ادامل هل لاقو دواد يلع :بيلا بضغ دتشاف لاجرلل هلوق هتوخا ربكا بيلا عمسف # هلتدقي يذلا

 رظنتل تلزن امنا كنا كبلق ثبخو كلتءرج تفرع دقو ةيربلا يف يذلا ليلقلا منغلا تفلخ نم دنعو انهاه
 لثم لاقف يرخا ةيحان يلا هدنع نم فرصناو خ* الوق تلق امنا تعنص يذلا ام دواد لاق # برحلا يللا
 ال لواشل دواد لاقو #* هذخاف لسراو دواد مالك لواش غلبف #* لوألا مهباوجحب بعشلا هباجاف لوألا هلوق

 دوادل لواش لاقف + ينيطسلفلا اذه براحيو قلطني كدبع فيعضلا مدا نبا لثم كبلق عرفي الل فخ
 تكدبع ناك لواشل دوأاد لاق #2 هابص ذنم رابح لجر وهو ثدح كنال ينيطسلفلا اذه ةبراحم يلع ردقت ال
 هيف نم لمعلا تصلخو هتبرضف هيلا ترضحاو # المح مئنغلا نم المحو بيذو دسا ءاجن هيبال امنغ يعري
 ينيطسلفلا اذه نوكي ابيذو ادسا كدبع لتق دقن # هتلتقو هتيعلب تذخاو هتبرضو هيلع تلم يلع يرضف
 بييذلاو دسالا يديا نم ينصلخ برلا دواد لاق مث # هدانجاو ىحلا هللا فوفص ريع هنال امهدخا لثم لغرلا



 ١ هبايث دواد لوواش سبلاو. * كرصني 5 برلا نوعب .قلطنا دوادل لوواش لاق فلغالا اذه نم ينصلخت وه

 لوواش ملسب بيراحإ نأ دواد بحي ملو نشوجلا قوف ةفيس دلقتو د انشوج هسبلاو ةضيب هسار يلع ريص
 لمرلا نم ةراجح ةسمخ يقتناو هديب اصع ذخاو  هنع هلزعو لواش حلس دواد عزف هبرج نكي مل هنال

 |ناف + ينراتلالا تارا نم ايدو. هدير ةعااقم عاف ىذلا ير اذا دعم وك تحاك ينلا هتاله» ي اهعضوو

 يرزف دواد يلا رظنو هينيع. ينيطسلفلا عفرف .-* هسرت" لماح ىلجر هيدي نيبو دواد يلا يعس دق ييطسلفلا

 و

 ينيظسلفلا ارتفاو اصعلاب ينيتات انا بلكا دوادل ينيطسلفلا لاق #*رظنملا ليمج رقشا اثدح ناك يتفلا نال هب
 ءامسلا ريطل الكءام كم لعجإ يناف يلا مدقت دوادل ينيطسلفلا لاق مث ه#* ههالا ركذب همتشو دواد يلع
 يوقلا برلا هللا مسب كيجا اناو سرتلاو .ممرلاو فيسلاب ينيجت تننا ينيطسافلا نواد لاق ه»* رفقلا عابس
 لها ركسع فيج ريصاو كلسار ذخاو كلتقاو يدي يف برلا كعفدي مويلاف * ليارسا ينب :دانجا تريع كنال
 ملعتو * يش لك يلع ردقي اهالا ليارسا ىلا نا مهلك ضرالا لها ملعتف ءامسلا ريطو ربلا عابسل الكام .مويلا نيطسلف
 دوأد لححعو # انيديا يف مكحرطي ذا برلل برملا نال ممرلاو فيسلاب صلخ# سيل برلا نا اهلك ةعامجلا هذه

 برضف يمرو هعالقم راداو عالقملا يف هعضوو. ارجج اهنم ذخاو هتالخ* يلا هدي دواد ٍبمو د ينيطسلفلا يلا رضح

 رجتلاو عالقملاب .ينيطسلفلاب دواد رفظو * ضرالا يلع ههجو يلع طقسن .هتهبج يف رجتلا .لخدو ,ةينيع نيب ريس
 هلتقو هطرتخاو هفيس فخلاو هقوف ماقو ينيطسلفلا يلا يتاف #* افيس دواد دي ين نكي ملو هلفقو ينيطسلفلا برضو
 يلع اوجرخو ادوهي لاو ليارسأ لآ بوو #* نيبراه اولو لتق دق مهرابج نأ نيطسلف لها اوأر املف هسأر زحو
 يف نيطسلف لها يلتق طقسو نورقع يداو يلا اوغلبو يداولا لوأ يلا اوهتنا .يتح مهبلط يف. اوعسو نيطسلف لها
 ناك ام اوبهتناو نيطسلف لها بلط يف اوناك نيذلا ليارسأ ونب عجرو' * نورقع رقع يلا ثاج يلا مهركسعم قيرط
 يار ناو ةارتسب يل اهلج مايا ذخأو 0 يلا هب ءاجو ينياطساللا سار دوأد داو 0

 هدد عير ةره ني يمل ينل اذه نم لس تملا لاثوح نا ىل لع 3 كلم اهيا كسفن

 ٠ * محل تسيب نم يذل اسيا ثادبع با انا دوأد هل ىلاق

 ظ  رشع نماثلا لصفلا ظ ]

 يف لواش هذخاو د هسفنل هبعت ناثانوي هبحاو دواد ناثانوي سفن تبحا .لواشل هلوق واد مت املف
 - لثم دوأد كمحا ناثانوي نآل ادهع دواد ناثانوي دهاعو * هيبا تيب يلا عجري نأ ةهعدي ملو مويلا كلذ

 ثيح دواد يرخ# ناكو د هنايمهو هسوقو هفيس هاطعاو هيلع هبايث علخو هءادر دواد ناثانوي اسكو | هسفن

  املف * لواش ديبع هبحاو بعشلا هبحاو لاطبالا لاجرلا يلع ادياق لواش هريصو رفظيو لواش ههجو ام
 ليارسا ينب يرق عيمج نم ناوسنلا تمجرخ ينيطسلفلا دوأاد لئق دعي نيطسلف لها ةبراحت نم اوعجر

 ناقيو نينغيو نممت# ءاسنلا نلعجو د حرفلاو جونصلاو تاعبرملاو فوفدلاو لوبطلاب .كلملا .لواش نلبقتسيل
 دوادل. اوريص لاقو ينغلا اذه عمس ثيح هيلع قشو ادج لواش بضغف #* تاوبر دوادو افولا لواش لتق

 * مويلا كلذ نم دواد ضغبي نأ لواش ١ هيلا ريصيس كلملا نأ الا يرا ام افولا يلو بياتك

 برضي .دوأد ناكو هتيب يف ءابنتو هايأ برلا نالذخمس يدرلا حورلا لواش ذخا مايأ دعب نم ناك املف

 هكشاو قارزملاب دواد برسخا .لاقو قارزملا لواش امرو د* قارزم لواش دي يف ناكو هيدي نيب دوعلاب
 لواش نع زاجو هعم برلا نا. فرع هنال دواد نم لواش قرفو . * نيترم هيدي نيب نم دواد رفو طياعلا يف
 » جرخ#بو بمعشلا ماما لخدي.راصو:لجر فلا يلع ادياق هريصو هيدي نيب نم دواد لواش يحنن #»* برلا حور



 اقرف هقرفو هاقتا مسرف ميكح هنأ دواد لواش 5 املف »* ةعم برلا نأل اميكح هروما عيمج يف دوأد ناكو

 ىتنبا هذه نوادل لواش لاق # مهماما جراغلاو لخادلا ناك هنال دواد انيهي ونبو ليارسا ونب بيحلو #* اديدش

 لاقو برلا بععش ةبراحت يف دهاجو ةطرش بمحاص يل نك نكلو ةءارما كلل ريصتو اهكحوزا باذان يربكلا ركبلا
 2. امو يرطخ امو انا نم لواشل هيواد لاق * نيطسلف لها يديا يلع لب يدي يلع يلتبي الو انا هلدقا ال لواش .

 - ترقو رضح املو * كلملا ةئبا١ جوزتا يقح ليارسا ينبب ليابق نيب يتريشعو يتايح دعت اذامو .تمعنص يذلا

 دبا لاكلم كوع او 0 ةنارما هقيراسو اريح نم يذلا لابررع نم بسور دواد نم لواش حبا بادان سيورت
 نيطسلف لها يديا يلع يلتبيو ة ةردع هل نوكتل هنم انجوزا لاقو 2 اه يضرو لواش كلذب اوربخاو دءاد لواش
 دك كلملا نا اسيا نس دوأدل اولوق لاقو :ديدع لواش رمعأ هو 7 اندخ مويلأ ي نوكت نأ بحأ دوادل لواش لاق

 اذه دوادل لواش ديبع لاق. املف *»  كلملا نآلا تاغ كروبحأو كب اوضر دق اضيا ةديبع عيمحمو. كبحا

 . لواش ديبع ربخاو ه»* ليلذ نيكسم لجر انأو انتخ كلملل نوكا. نا .مكدنع اذه أاريغصا بواد مهل' لاق مالكا

 كندمت كلملا ديري سيل لوقلا اذه دوادل اولوق لواش لاقو د دواد مهملك يذلا مالكلا هيلع اوصقو كلذب لواش

 يقلي نأ ركف دق كللملا لواش ناكو هيادعا نم مقتنيل نيطسلف ىلهأ فلغ نم ةفلغ يقيام ديرب امنأ لب ارهم

 تصمف كلملل انتخ نوكي نا دواد يضرو مالكلا اذهب دواد لواش ديبع ربخإو * نيطسلف لها يديا ين دواد

 مهفلغب دواد ءاجو لجر يتيام نيطسلف لها نم لتقو نيطسلن ضرا يلا هلاجرو وه دوأد .جرخو #* ليالق مايا

 أرصن دواد ' عم نا فرع اذه لواش يار املف #* هتنبا لاكلم لواش هجوزو انتخ هل نوكيل كلملا يلا اهلخداف

 اودع لواش راصو .دواد نم افوخ لواش د1دزاو #* !ديدش ابح دوأد يسبحاف لواش. ةنبا لاكلم اماف .هللا نم

 مل ام رفظو برهلا يف دواد يتا اوجرخ املف ليارسا يب ةبراعتل نيطسلف لها داوق جرخو # مايالا:لك بوادل
 * ادج مركاو همسا مظعو لواش ديبع نم دحرا رفظي

 رشع عساتلا لصفلا

 ادح هبحاو دواد يوهي ناكف لواش نب ناثانوي اماف واد لتق ديري هنا هديبع عيمجو هني ياثانويل لواش لاقو

 لقحلا يلا يبا عم جراخ ٍناف 2 *رهظت الل بيغتو ظفتحا .كلتق ديري / لواش نا لاقو دواد ناثانوي ربخاو
 رما يف هابا لواش ناثانوي ملكف * هب كربخاو هبلق يف ام رظناو كببسب يبا .ملكاو :بيغتم هيف تنا يذلا

 يلع هدمعتو هلامعاب يفتكت نا يغبني ناك دقو كيلا يسي مل هنال درا :دبغب 0 مناي ل لاقو ريخب هركبذو دواد

 ظ 0 دا لتقو كببس يف- تومهل :هسفن لذب هنا * كلد

 ظ مالك لواش عمسف #2 اناج“ يقشلا لئثقتو يز مد .يف لخدتو نالا مئات اناملف تمحرفو كللذ ىتميارو اميظع

 مالكلا اذهب هربخاو دواد اعد نائانوي ناع مث د لتقي آل هنا فلحا هيو برلا وه يح ىلاق» فلحو هئبا ناثانوي

 جرخو ليارسا ينب ةبراعمل نيطسلف لها داعو #* ثكللذ لبق ناك ام لثمك هدنع راصو لواش يلع هلخداو هلك

 جورلا لواشب لزن مث * هيدي نيب نم اوبرهو اريثك ءالتق مهنم لتتو مهنع حرجو نيطسلف .لهأ براحو دواد
 برضي نا لواش داراو #* هيدي نيب دوعلاب برضي دواد ناكو قارزم هدي يف ناكو هتيب يف سلاج وهو يدرلا
 كلت اجنو دواد برهو طياحلا يف قارزملا كلشم هيدي نيب نم بواد برهو طياحلا يف هكشيو قارزملاب دواد
 نا هل تلاقو هتارما لاكلم هتربخاو هلتقيو ممصي يتح هباب اوسرعحبل دوأاد تميب يلا السر لواش لسراو ه# ةليللا

 الاثمت لاكلم تذخا مث . * « مهنم اجو بيرهو ةوك نم ةتارمأ لاكلم ةتلزناو .* تومت أدغ كلسفنب سنت مل

 واد نوذخاي البر لواش لسراو ' # .ادرلاب هترتسو ةاش دلج هسار تحت تلعجو درا ريرس يلع هتريصو
 * هلتقال ريرسلا يلع يلا هودعصا لاقو مهل لصراو دوأد يلا اورظنيل السر لواش لصراو * ضيرم وه هتارما تلاقو
 لاكلمل لراش لاقف كلذبي لواش اوربخأو : « هاش دلح هسصأر تمرح لادمت ريرسلا يلع آداو لواش لسر ءاجن
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 . * اكتلتق ييصلخغت مل نا اكلنا يل لاق لواشل لاكلم تلاق ين« اجنو يودع ا 2 ب تركم اذامل
 اعيمج اسلهف ةعنم ليومص قلطناو لواش هب عمذم“ املك ةربخاو 0 يلا ليومص. يتاو اجنو بواد برهو
 لواش لضراو # ةمارلا يف يتلا ثويان فوه دواد نا هل اولاقو لواش اوربخاو د ةمارلا يف يتلا ثويان يف
 لسر يلع هللا حور تلم مهتعامج ردص يف امياق ليومصو نوبنتي .ايدنا ةعامج هلسر يارف دواد نوذخاي السر

 » اضيا اوبتتو رخآ السر اضيأ لسراو اضيا اوبنتو.رخا السر اضيا لسرأو لواش اوربخأو د اضيا مه اوبنتو لواش
 هل اولاق دوادو ليومص نيا لواش لاق ةمارلا يف يذلا ميظعلا بجلا يلا يبتنا املف ةمارلا يلا لواش قلطناو
 ربسي لعجن هللا حور هيلع تللحو. ةمارلا يف يتلا ثويان يلا لواش قلطناو # ةمارلا يف يذلا كثويان يف امه
 تايلر كلذاراب انايرع طقص ليومص ماما ابنتو هبايث عزنو د ةمارلا يف يتلا ثويان يلا يهتنا يتح ابنتيو
 ظ * .ايبنالا !يرا دق لواش نا نولوقي كلذلف عمجا

 1 نورشعلا لصفلا ظ
 ذنع يمرج امو يت.اسا امر تمعتص يذلا اهنام هل لاقو ناثانوي يتاف ةمازلا يف يتلا ثويا نم دواد برهو

 لو اريغص ارما يبا عنصي ام تومت.الو يش اذهرنم ام هللاب كذيعا ناثانوي لاق * يسفن ديري يذلا كيبا
 كبح فرع كابا نأ هل لاقو بواد فله * يش اذه نم سيل رمألا اذه ينمتكي فيكف هب يربخا الا اريبك

 ناك ام هنا كسفن ةايحو برلا قحو نكلو نزح اليل اذهب ناثانوي ملعي ال لاقق هسفن يف.امب هنم ترفظ ام يب
 دواس لاق * تمعدص يشن نم ينترعأو كسفن تبحا ام دوادل نائانوي لاق هي ةوطخ توملا نيبو ينيب

 يلا ثرصلا ين بيغتا ينلسراف هعم يدفتال رهش لك سار يف كدلاو يدي نيب يكتا اناو رهشلا سار ادغ نائانويل
 هتريشعل نال هتيرق محل تيب يلا قلطني نا يلا بلط واد نا هل لق كتلوبا يندقتفا ناف * ثلاثلا مويلا رخا .

 أوجريو نامطي كددع ناف هل تننذا ثيمح تمرعدص ام نسحا ام لاق ناف * مايالا هذه يف ةعجلل كانه ايلك

 . تدهاع دق كلنال فورعملا اذه -تادبعب عنصاف *رشلا يون دق هنا ملعا هاساو كلذ هيلع قش ناو ةعالسلا
 ناثانوي هل لاق * كيبأ يل يب د, قلطنت الو تمنأ ينلتقاف مرج وأ ةءاسأ يل يمناك نأو برلا دهع ثدبع

 ناثانويل كاد لاق *.كلذب تلتربخ كنيتا هيلع عمزاو ارش يون دق يبا نا تمملع نا نكلو كاشاح
 اجرخو ثرحلا يلا انب جرخا كوادل ناثانوي لاق * كلذب ينربخ نمو كوبا هب كبيجمي ام ملعا نا يل فيكف
 ا ل ل لا ْقأ يلع ليارسا هلا هللا دهشي دوادل نائانوي لاق ”* لقعلا يلا اعيمج
 ديزيب كلذكو ناثانويب برلا عمصي اذكه + قكادريخا) .«كليلا تللسرا ريخ هدنع كل ناك نائ رابنلا نم تاعاس

 امك كعم برلا نوكيو ةمالسب قلطنتو كلسراو كمتكا ملو ؤتلتربخا ارش ناك ناو يبا دنع امم ءايش كتمتك نا

 مدعت لو * يتوع لبق هللا لجا نم افورعم يب عخصأ نكلو يح اناو كلد نوكي تميلف # يبأ عم ناك

 مقتنيو دواد لا عم ناثانوي موقيف #2 ضرالا هجو نع دوأد 0 برلا كلها اذاو دبالا يلا كنور يتيب

 * .هسفنل هبعت هبحا هنال هل هبح لجا نم كلذ يف نيميلا دواد يلع ناثانوي داعاو دواد ءادعا نم برلا
 تميلطو ءادغلا ركحو تاعاس نالت كترضسع أداو :* كتلعضوم دقتفيو هيف دشتغتو رهشلا عار اآدغ نائانوي لاق مث

 يمراو جرخا يلاف * كلنه نكساو ها تلت لظ يف سلجاو ادغ سا هب تمبيغت يذلا عضوملا :يلا 0
 يلا لبقاو هذخ كفلخ باشنلا مالغلل تلق ناف :باشنلا طقتليل يمالغ لسراو * فدهل يعزا ناك ماهس ةثالث
 + كلذ يف كقدصا ينا :برلا قحب فلحا يدر مالك الو رش هدنع سيلو ةمالس الا يبأ ددع ثن ى دل نا ملعاف

 امو انمالك ةمالع هذهو ايو يف كجهجو دق برلا ناف فرصنا كيدي نيب باشنلا ن مالغلل تسلق ناو
 هناكم يف كلملا ءاكتا رهشلا سار ناك اهلف ثرعلا يف دواد بيغتو »+ كنيبو ينيب برلا هللا اننيب ناك
 :٠ نيمي نع اضيا ةدعب ا يكتاو ادبا هل ملصت تناك امك طياحلا عم هتاكت تامل تصعصاو # ادغتيل -
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 .ايش مويلا كلذ يف لواش لقي ملو + ايلاخ ناك هناكم نال دواد دقتفاو لواش لامش نعرانبا يكتاو كلملا
 لاقو اضيا نواد دقتفا دغلا نم ناك املف * ميدععا سيل هلعل وا ميه هلعل هل ضرع ضرع. لعل لاقو ركف هنا

 لاقو نائانوي باجأ ه#* انماعط رضح ملو مويلا كو سما ال يجب“ مل تيك يسيأ نب لاح ام هئنبا ناثانويل لواش

 نال انتيرق يلا ينلسرا لاقو * مهل تيب هتيرق يلا قالطنالا يف هل نذا نا يلا بلط دق دواد ناك هبال
 قلطنا نأ يل نداف ةمحرب كننم ترفظ تمسك نا يخا اي لاقو يلا مدقتو مايالا هذه ين ةحاد اهلك انتريشعل

 ةليلق لقعلا ةصقان نبا اي هل لاقو هنبا يلع لواش بضضغف * كلملا ةديام رضع مل كلذل مهنياعال يتوخا يلا .
 نب ماد اع نا لجأ نم * كسمسأ يرزخو تى ويصنب هلك اذه يسيأ نس يوت كنأ تمملع دق سيلا بدالا

 لاق #* توملل لها هنال هبيجاف لسرآ نالو كناطلس ملصي ال كلملا كيلا ريصي ال ضرالا يلع ايح يسيا
 دق هابا نا ناثانوي فرعو هنبا اهب برصيل هتبرح لواش عفرف * عنص يذلا ام لتقي اذامل هيبا لواشل ناثانوي
 رهشلا سار هبل ل نع كلد هموي لكاي ملو ديدش بضغب ةدياملا نع ناثانوي ماقو * دوأد لتق يلع عمزأ

 ناثانوي جرخ ثلاثلا مويلا يف مبصا املف # هلتق يلع مزع دق دابا نا فرع ثيح ادج دولد يلع نزح هنال
 يمرو يبصلا رضحاو يمرا يذلا باشنلا طقتلاف رضحا يبصلل لاقو . * ريغص يبص هعمو دواد ثيح ثرحلا يللا
 نيب هباشنلا يبصلل نائانوي لاقو نائانوي يعر يذلا هباشنلا عضوم يبسلا علبف . * يبصلا هزاجاف مهسلا نائانوي

 ملعي ملو # هالرم يلا هب ءاجو باشنلا ناثانوي مالغ طقتلاو مقت لو لجعا لاقو يبصلا ناثانوي اعدو * كيدي
 'همالغ يلا هباشنو هسوق ناثانوي عفدو د ناملعي اناك نيذلا دوادو ناثانويو دوادو ناثانوي هيف ناك امم ءايش مالغلا

 رغف ناثانوي يتاو ةرغصلا دنع نم دواد ماق مالغلا لخد املف #* كعم ام لخداف ةيرقلا يلا قلطنا هل لاقو

 نكلو هبحاص يلع امهنم ,رعا لك يكبو هبجاص امهنم لك لبقو تارم ةثالث هلل دهن ضرآلا يلع ههجو يلع
 دهاش وهو اننيب برلا انلقو برلا مسب اعيمج انفلح دق مالسب قلطنا دوادل ناثانوي لاقو #* دشأ دواد ءاكب ناك

 * دبالا يلا كتيرذو يتيرذ نيب وهو انيلع

 نورشعلاو يداحلا لصفلا 00008

 دواد نم كلميخا بيهعتن ربعلا كلميخا يلا هبن يلا يتاف دواد اماف د ةيرقلا يلا لخدو ناثانوي ماق مث

 ال لاقو كلملا ٍنرما ربهلا كلميخال بواد لاق # دانجالا نم دحا كلعم سيلو تكادحو ترص فيك هل لاتو

 * يشن نم كدنع ناك ام وا يل عفداف زبغلا نم ةفغرا ةسمخ كدنع ناك نا نالا كدنع يذلا امف #* مييلا
 نوظفح# نايتفلا ناك نأ كلذو نابرقلا زبخ نم يدنع نكلو هلكا لح زبخ يدنع سيل دوادل لاقو ربحلا باجاف

 نابرقلا ربحلل لاقو دواد باجاف # اهب سمنتي نا نابرقلا نم اوندي نمل يغبني ال يتلا ةسامنلا نم مهتيعوا

 زبخ نم ربعلا هاطعاف * كلذ ريغو ةبانجب انم ناسنا سجنتي مل انال .ايكذا مويلا نحنو سجنتي نا هيف ريسي نمل
 ربخلا هلدب لعج ذخا اذا يذلا برلا ماما مدقي يذلا هوجولا زبخ الخام هريغ زبخ هدنع نكي. مل هنال نابرقلا
 برلا تيب يف اسبت<ك# لواش ديبع نم لجر كانه ناكو #* لوالا عفري يذلا مويلا ين اريمخ زبخي يذلا
 ادهاه سيل كلميمخال دوأد لاقو 2 لواش ةاعو نم ميك يامودالا غاود همسأ ناكو ةرذن مدي مويلا كلذ ف

 انهاه ربعلا لاق * ادج ينلجعا كلملا رما نا لجا نم احر الو يعم افيس ذخا مل ينال اقارزم وا افيس كدنع
 نأ تدرا نا يحولا ءاعو فلخ عوضوم ليدنم يف فوفلم مطبلا روغ يف هتلتق يذلا ينيطبسلفلا ثاعلج فيس
 يف لواش نم دواد برهو هذخاف #* يلا هعفدا غلاب ديج هلثم سيل دواد لاق هريغ انهاه سيل هنال هذخ هذخات
 تانب تناك يذلا اذه ليارسا ينب كلم اذه هل شيخا 'ديبع لاقو * كثاحج كلم شيخا يتاف مويلا كلد
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 نم عزف هبلق فجر مالكلا اذه دوأثد عمس املف * بيانك ةواقز قولا لواش لتق لوفتو هل ينغت . ليارسا
 هر ةمقعم يلع سلجو ميديا نيب هبجو مبقو هنول .ميمسو هيب دي نيب هسفن نبمحو »* ادج كلملا شيخا

 ليلق انا ما * هب ينومتيتا انامل .انونه“« لجرملا نورت هديبعل شيخا لاقو » هتيم يلع هقير دبز * يتقلاو

 .* يتيب لخدي اذه لثم يلع هلسيل' نونجملا اذهب ينوتءات يتح لقغلا

 58 نورشعلاو .ينادلا لصفلا

 اولزنو اوعمدجاو هتيب لها عيمجو هتوخا عمسو اهييلا اجتتلاو ملرع ةراغم يلا اجينو كانه نم فرصنإو دواد ماتف
 اسير :مهيلع راصو ريقف سفنلا رم لجر لكو نيد هيلع لجر لكو نيزح لجر لك هيلا عمتجاو # مث يلا هيلا
 يبا ناسي ياو كلمل لاقو تارم راب اينضم للا تاه نم نطلاو 4 .لحر ةيافتبزا نم م وأ ةعم راصو
 كاد ناك يتلا مايالا لك كانه اثكمو باوم كلم دنع امهكرتو * يب هللا عنصي ام رظنا يتح تلدنع يعأو

 7 كانه نم دواد فرصناو اذوهي ضرا لخداو قلطنا ل ل ا يبنلا داج لاق مث * ايفصم يف
 زوللا ةرجشل تمت :عسج يف اسلاج لواش ناكو هباحساو وه رهظ دق دواد نا لؤاش ا 5 ةضيغ لخدو
 هيدي نيب مايقلا هديبعل لواش لاقف * هيدي نيب امايق هديبع عيمج ناكو هديب هقارزمو ةمارلا يف يتلا

 * تاوبرلاو فولالا ءامظع نيعمجا مكريصي لعل وا امورك اعرازم مكيطعي اسيا نبا لعل نيساينب ينب اي اوعمسا
 يل عجوتي نم مكيف سيلو اسيا نبا ينبا دهاع يذلا دهعلاب تربخعل نم مكيف سيلو يلع .مكلك متدرمت دق مكنال
 . هديمع عم مياق وهر ٍنامودألا غاود باجاف * مويلا يلع انيمك يدبع ريص دق ينبآ نآل كلد يلع ينعلطيو'

 واطعاو هرما يف هللا يلا بلطف هربملا براينعا ىلإ كاميخا قا هيث لإ يا دف ناد سيأر لاذ لراح
 عيمجو ربعلا بوطيخا نبا كلميخا يعدف كلملا لسراف * ينيطسلفلا ثايلج بفيس هيلا عفدو ادازو ابايث
 بوطيخا نبا عمسأ لواش لاقف * كلملا يلا مهب ب أوتأو مهوعمجو هبنب اوناك يذلا ةنهكلا عيمجو ةيبا تيب

 بيسلاو ربغلا هتيطعا ثيج ءاسيا نباو 0 امتركم !ذامل لواش هل لاق * يديس اي اذناه ربحلا لاق
 _ هيف نم كلملل لاقو ربحلا كلميخا باجاف #* مويلا يرا ام لثم انيمك يلع ريصيل هرما يف هللا يلا تبلطو
 " هلوعدا نأ تادب يذلا مويلا * كتيب يف .ميرك هاياصول ظفاح كلملا رهص دواد لثم نيما كديبغ عيمج
 ملعي 3 تكدبع نذ ةركفلا هذه مهلك يبا تميب ينو هدبع يف كلملا ركفي ا هلل اشاح هرمأ يف هللا يا بذعاب

 مث * كيبأ كسب لها عيمجو تننا ل ا * رمآلا أذه نم ريثكب الو ليلقب

 ينم براه هنا اوملعو دواد عم مييديا نال 0 ةنهك اولتقاو اورود هيدي نيب اوناك نيذلا «دانجال كلملا لاق

 لبقاف ةثهكلا لدقاو تنا رد غاودل كلملا لاق مث # هللا ةنهك لتق يلع هتللملا ديبع رتجت ملف نوربخ#ل ملو
 *رابحالا سابل نوسبليو يحولا ءاعو نولمححب 3 نونامثو ةسمخ مويلا كللذ يف لتقو مهلتقو ةنهكلا يلا غاود
 * مثغلاو رمحلاو ناريثلاو اضيأ لافطالاو ثادحالاو اعيمج مهاسنو مهلاجر ةنهكلا ةيرق يف ناك نم لك لتقي نا هرماو
 * هللا ةنهك لقق لواش نا دواد راثيبا ربخاو # دواد يلا برهو راثيبا همسا بوطيخا نب كلميخال نبا اجو

 دقف كلذب لواش ربخبس هنا ينامودآلا غاود ثلانه تيار ثيح. مويلا كلذ تفرع دق راثيبال دواد لاقف

 اناو كلسفن بلطي وه يسفن بلطي يذلا نال فخ ال يدنع سلجإ #* مهلك كيبا تيب لها سفناب تمنا
 3 هللا نم ظفاح يعم

 ١ نورشعلاو تااثلا لصتلا

 بعصا لاق + اليغق صاخب سلف لها لتقا قنا برا 4 لاق سينيلسل 00 قلطنا هل لاقو
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 هبسلطي نأ دواد داعو + نيطسلف لها ةيراعمل اليعق يلا 7 فيك 598 نحو نيميتم انه نه داد

 راد قلطناو .* كيدي يف نيظسلف لها عفدا يناف اليغق يلا لزناف مق ابيه“ بيرلا هل لاق اضيا بلا يلا
 + الكعق لها دود صلخو اريدك ءالتق مهنم لتقو مهيشاوم قاسو مهب رفظو نيطسلف لها براحو اليعق يل هلاجرو
 ناب لواش اوربخأو » هعم هب لزنو يحولا ءاعو هديب يف ناك دوأ+ يأ اليعق يلا ك”لميخا نبأ راثيبا 2 املف

 لواش عمجو # قالغا ابلو باوبا ابل هيرق لخد هنا يلا هللا هعفد دق' لوواش لاقف اكبعخ لخد د دواد

 3 هيف ركف دق لواش نأ دواد ففرعو #* هعم نيذلا لاجرلاو نواد رضاحتل اليعق يلا لزنيل بعشلا عيمج
 ديري لواش نا كدبع غلب. دق .ليارسا بير, مبللا نواد لاقو * يحولا امو ىلا يع ين
 0 ليارسا هلا هللا لواش يلا ةيرقلا لها يباحساو ٍنوعفديو * يلجا نم ةيرقلا برغل اليعق يتاي
 لجر ةيامتس نم وهن هباكحعاو دواد ماقو * ةيرقلا نم جرخات مق كوعفدي مه معن ببرلا لاق »* كدبع

 * جرحا ملو هعضوم يف لواش يقبو اليعق نم جرخ دق دواد نأ لوأش اوربخاف لسرلا عجرو اليعت نم اوجرخو
 ملو هدي ين هللا هعفدي' ملو هرمع لوط لواش هبلطف فيز ةيرب يف يذلا لبجلا نكسو ثيورصم ةترب دواد نكس
 اساف * تفرز رب ف تضاك ةقيع يب فزاد ناكر ةيلط يح جريج ةق :لزاخ نا دوأد .ءيأرو # هب رفظي

 لواش نآل فحمت ال نادل لاقو د هيلع. لكوتو هللاب قئوو ةضيغلا يف دواد يتاو ماق هناف .لواش نبا نائانوي

 نوكا اناو اذكه رمالا نا يبا لواش فرع دقو ليارسا ينب يلع كلمت يذلا تناو كب رقظي 13 يبا
 دعصو # هلزغم يلا ناثانوي فرصناو روغلا يف برلا ماما ادبع امهالك ادهاعتو * يسفن ييحتو كلعم

 يداولا. يف نوعبجب يتلا ةضيغلا يف ثورصمب اندنع بيغتم دواد نأ هل اولاقو عبج يلا لواش يلا نوينافيرلا
 مهل لاق + كلملا اهبا كيلا ةوعفاد اناف يبتشتو بمص امك نآلا انيلا لزناف »* نوميسا نيمي نع يذلا

 لزني يتح ينيتايلف هاري يذلاو ديج هعضوم ناف اوتكساو اوفرصنأ * ومتمحر مكنال مكيلع هللآ تراب لواش
 ' يفتخ يتلا يباغملا عيمج نع اوثمسساو #* ليح اذ لاتحم هنا تربخا دق ينا لجأ نم "يدي نيب

 نيب ناك ولو اهنم عر ١ يل ضرآلا فوج يف ناك نأ مكعم فرصنا يتح يرما لضأ يف يلا اوعجرأو اهيف
 دواد اماف لواش يدي نيب نم اوفرصناو فيز لها ماقو #* مهنيب نم هتجرخأ اذوبي لأ نم ةريشك فولا

 كلذب دواد اوربخاو دواد بللط يف هديبعو لواش قلطناو #* نوميسأ ةراغص يف نوعم ةيرب يف اوناكف  هلاجرو
 يلا' ريسي لواش ناكو #* نوعم هيرب يلا هبلط يف قلطنأو كلذ لواش عمسو نوعم ةيرب نكشو عيلس يلا يناف
 نودجي ةديبعو لواشو لواش نم هبره يف اعرسم دواد .ناكو رخآلا بناجهلا يف هلاجرو دوادو :رميالا لبجلا بناج
 نيطسلف لها نأآل اعيرس عجرا هل لاقو ليارسا ضرا نم ريذن لواش يتاف + مهوذخايل راع راد بلط يف

 كلد م يعد كلذلو نيطسلف*لهال قلطناو دواد بملط يف ناك ثتح نم لواغ عجرو 2 * اهلك ضرآلا اولزن دق
 ٠ #* سوف عضوملا

 نورشعلاو عبارلا لصفلا ظ

 دوربخا نيطسلف لها ةبراحم نم لواش عجر املف #* نوعبج يف يتلا ثورصم لرزنو كانه نم داد دعصو
 قلطناو ليارسا ينب عيمج نم لجر فلا ةثلث لواش بحتلاو # نوعبج يف يتلا ثورصمب دواد نا هل اولاقو
 ةريبك ةراغم كانه تناكو ةيربلا يف يذلا منغلا ضبرم يتاو # ةلوعولا لبج يلا هباحتاو دواد بلط يف
 مويلا اذه هل بواد بامسا لاقف # ةراغملا فئلخ هباهسساو تواد ناكو كانه دقرو ةراغملا يلا لواش لخدف
 لواش ءادر فرط عطقو لخدو دواد ماقف تبببحا ام هب عنصاف كيلا عفدي تودع نا برلا كلل لاق يذلا
 يدي دمأ نأ اشاح هباعصال لاقو * لواش ءادزر فرظ هعطق يلع كلذ دعي . بواد: مدنو #0 قفر 4
 مالكلا اذه لثمب هباحسا دواد رذناو © * برلا ميسم هنال هلئق يلا يدي دمأ وأ هيدواف برلأ ميسم يديس



 جرخو كلذ دعب دواد ماقو »* هقيرط يف راسو ةراغملا نم جرخو لواش ماق مث لواش يلع اوبثي نأ معدي ملو
 يلع دواد رغف هفلخ يلا لواش تفتلاف كلملا اهيا اي يديس اي لاقو لواش يلا هتوص العاب فتهو هعضوم نم
 دق درشلا ديري دوأد نا نولوقي نيذلا مولا لاوقا عبمست ال لواشل دواد لاقو #+ ادجاس ضرالا يلع هبجو
 لتق يلا يدي دما ال تلقو كتمحرف هلتتا يباعضا لاقو ةراغملا يف يلا كعفد برلا نا كديعب مويلا تيار
 كلتقا ملو كادر فرط تمعطق نا يدي يف كادر فرط يلا رظناو يلا لبقاف * برلا ميسم هنال يديس
 مقتنيو كنيبو ينيب برلا مك. .* يسفن ,بلطت تمناو كب مثا الو ةءاسا الرش يدنع سيل نا انيقي ملعاف
 يلع يلدبت الو قفانملا نم جرخ# قافنلا يلوالا لاثمالا يف ليق امك * يدي يلع يلتبت الل كنم يل برلا
 نم اثوغربو اتيم ابلك بلطت امنا ادهتجم بلطت نمو ليارسا كلم اي تجرخ نم بلط يب * يدي

 دوادل لواش لاقو # ءاكبلاب هتوص لواش عفرف ينبا دواد اي كتوص اذه لواش هل لاق لواشل هلوق دوأد مت
 يعم تمعنص كنا مويلا تربظا تنناو #* رشلاب كتيفاك انآو ريلاب - ينتيفاك كانال :ينم يقتاو ربا تننا

 هيزجي اريخ هب عنصو هب رفظو هودع لجرلا دجو اذا»و # ينلتقت ملو ثلدي يف ينملسا برلا نأ افورعم
 يدعب ريصتس كنا تفرع دقف نالا اماف * مويلا يب تمعنص ام لدب اريخ برلا كيرزج اريخ برلا

 او يمسا كلهت الو يدعب ينيرذ كلبت ال كنا برلاب يل فلحاف #* كيلا ليارسا ىنب كلم ريصيو اكلم
 *: ايفصم يلا هباحساو دواد دعصو هلزنم يلا لواش فرصناو لواشل دواد فلعف #0 يبا تيب نم يركذ يسنت

 ظ نورشعلاو سماخنلا لصفلا >

 لزنو دواد ماقو ةمارلا يف ةربقم يف هونفدو هيلع اوحانو ليارسا ينب عيمج عمتجاو يبنلا ليومص يوتو
 ةاش فلاو ةجعن فلا ةثالث بر اميظع اريبك لجرلا ناكو لمرك يف هلمعو نوعم يف لجر ناكو #* ناراف ةيرب يل
 ةيهب ةليمج هتارما تناكو لاغيبا هتءارما مساو لابان لجرلا مساو * لمرك يف همنغ رج لجرلا امنيبو اضيا
 رجب لابان نأ ةيربلا يف دواد غلبف #* هعينص يف بالكلا هبشي قلغلا يدر اظيلغ .اظف الحر لابان ناكو رظنملا

 ينم هوارقأو هيلع اوملسو لابان يلا المرك يلا اودعصأ نايتفلل دواد لاقو نايتف ةرشع هيلا لسراف #* همنغ

 ةيربلا يف انعم كتاعر ناك * كتيب لهاو ملاس تناو ةريثك نينس رمتو. شيعت كلذك هل اولوقو #* مالسلا

 * تببحأ ام كبيبحو كلبا دواد طعا اهلاص اموي بلطن كانيتا انأل كب لمج ام نآلا انب ابيصن عنصاف
 دوأد نمو مهل لاقو دوأد ديبع لابان باجحاف د دواد هب مهرما يذلا مالكلا هل اولاقو لابان دوأد لسر يتاف

 هب مهملك ام عيمج# .دواد اوربخاو هيلا دواد نايتف عجرو # مه نيا نم فرعا ال اموق يطعأو يمدغ نوزج
 وعن دوأد عم دكعصو هفيس دلقتو دوأد :ملمستو مهفويس موقلا دلقتف مكفويس اودلقت هيبادحإل دواد لاقف 7 لابان

 اهكيلامم نم يتفق  اهربخاف لابان ةءارما لاغيبا اماف #* مبعاتم نوظفح لجر ناتيام يقبو لجر ةياع عبرا نم

 نع كسفنل يلاتحاف * ةيلب مهنم انبيصيس هنا نآلا يملعاف مهعم انمنغ أعرن انك تثيح أراهنو المل انوظفحي

 تدذخاو لاغيبا ترعرساف #*:ةاءرلا عم احراخ لابان ناكو هثيب لها عيمجاو انالومب ءالبلا لزنيس هنا لحأ

 هتلمحو نيت هيف ءاعوو ةنبج ةيامو ةولقم ةطنح عصا ةسمخو مهل ميلاسم ةسمخو رمخ يقزو- فيغر نيتيام
 ل دواد اهلبقتساف * كلذب .ابجوز ربخ' ملو اعيرس مكعبتا يلف يدي نيب اوزوج اهناملغل تلاقو #* ةرمحا يلع
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 انازاجف ءايشن همنغ نم ذبخوي ملو ةيربلا يف لابان يشاوم انظفح الطاب .دواه لاق مهتغلب املق * نودعصي هباحساو
 يلع قلعي يش لابانلو انحبصا نأ ديزي كلذكو هدبع دوادب بمرلا “ضي كلذك » هب انعينص فورعمب ارش
 . ضرالا يلع ترخو ابناتا يع تمرتو تلمع هلوق .ترعمسو دوأذ حاغينا تار املف :* .ءايشالا نع الصف دتو

 ينم ءاطغلا اذه مفضت نأ يديس اي تليلا بلطا تلاقو ةدجاس هيمدق دنع تطقس مث # هيدي نيب ةدجاس
 هاطخو هلعف يلع لدي همسا لابان همسا هبشي هلعف نآل 9 * لابان لاح ركذتو :ملكتت نا كمال يديس اي نذا ناك
 يف لخدت كعدا 3 ينا كلسفن ةايحو برلا قحو يديس اي نآلآو -.د# تدلسرأ يذلا نايتفلا رت ملف كنما اماف

 اي كتما كتتا دقف *رشلا كلب دارا نمو لابان .لثم“هثلتائش- نوكت نالاو اهنم برلا كصلخ لب .امدلا
 يديشل ريصيس برلا نال كتما بند رفغاو #2 يدي عم يذلا ناتتفلل نوكيل هضبتب رمف فطللا اذهب يديس
 ولا ناسنالو طق رش كنم نكي مل ملاص تناو برلا بنعش نع دهاجي يديس نأ لجا نم انيما اتيب
 1 يعرب امك برلأ اهب يعرب كيادعا سفنأ اماو ةياقو اهيلع برلا هللا ريص دق ةلئوفح“ يديس سفنو هسفن ديبي

 اذه نوكي !» # ليارسا لا ربدت نا كرماو ريغلا يلا هريصر يديس يلع تلرلا معنا اذاو + عالتملاب رجلا
 ركذا كيلع برلا معنا اذاو ناجم“ ءامدلا تمكفس دق نوكت نا اهنم 'عرفت ةركفو ةرثع هلمعت نا ديرت يذلا
 كلقع يلعو كيلع هللا كراب # يلا مويلا كلسرا يذلا ليارسا هلا هللا كرابت لاغيبال دواد لاق : .* كنتما
 يذلا ليارسا هلا وه يح نكلو # ءامدلا يف لوخدلا نم ينيتصلخو ءامدلا متلفس نم مويلا ينيتعنم كلنا
 يش. لك كله دق ناك ئيلبقتستو يلججعت مل ول كنا كتيب يلاو كيلا ةاسالا نمو: مدلا يف لوخدلا نم ينعنم
 يملعاو مالسب كتيب يلا يعجرا ابل لاقو اهنطل سبقو دواد رماف * حاصلا يلا يش هل يقبي نكي 'ملو لابانل
 لابان لمثو ثواملا ةوعدك ةوعد هتيب يف اذاو لابان يلا لاغيبا تاجن # كلوق تلبقو كتيباح دق ينا
 هت.ءارما هتربخا هركس نم قافو مبصا املف * مبصا يتح -ناك امب هتءارما هربخت ملو ادج ركسو هسفن تباطو

 دواد عمس املف  تامو هللا هبقاعو مايا ةرشع ضرمف * رجتلاك راصو هفوج يف هبلق يشخو عرفو الك ةصقلاب
 درو هوسلا لعف نم هدبع عنمو هب ريع امو لابان نم يإ مقتنا يذلا برلا هللا ترابت لاق لابان تومب
 يلا لاغيبا يلا دواد ديبع ءاجن # اهب جوزتي نا اهملكو لاغيبا يلا دواد لسراف هرحن يف لابان ديك برلا

 هما انا معن تللاقو ضرآلا يلع تدهو تسماقو * كب جورتي نأ كبلطي كيلا دواد انلسرا اهل اولاق» لمرك

 . دعس قلطناو اهراوج نم ةسمخ تذخاو ارامح تبكرو لاغيبا تععرساو * يديس ديبع لجرا لسغت ةمداخ هل
 7 ٍلاتارم هل تراصو لاعرزيأ نم ماعييخاب دوأد جوزت دق ناكو » ةءارعا هل «تجراصو اهب .جوزتف دوآاد لسر عم
 # ميلج نم يذلا شيلا نب يطلق نمت دواد ةءارما تنناك يتلا هتنبا لاكلم جوزف لراش.اماف

 نورشعلاو سداسلا لصنلا

 ءايهتو * نوميسا ماما اليو يللا نوعبج يف بيغتم دوأد نا عبج يف هل اولاقو لواش نوينافيرلا يتاف
 * فيز ةيرب يف دواد بلطيل ليارسا ينب عيمج نم ٍةدجن لجر فلا ةثالث هعمو فيز هيرب يلا لزتو لواش
 دق لواش نا يار ملف ةيربلا يف دواد ناكر قيرطلا يف نوميسا يدي نيب اليوح يتلا نؤعبج يف لراش لزنو
 هلزن يذلا عدوملا يلا يتاف دواد ماقو + هاتا دق لواش نا ملعو سيساوح دواد لسرا #٠ كيربلا يأ ٠ هعبت

 ركسعلاو قيرطلا يف ادقار لواش ةطرش بمحاص ران نب رانبا ناكو لواش هيف *دقر يذلا عضوملاب رصبو لواش
 لاق لواش ركسع يلا يعم لزني نسم باوي يخا ايروص نب يسيبالو يناثاعلا كلميخا“ دواد لاقو .- * هلوح
 عوضوم هقارز.مو قيرطلا يف دقار لواش اذاو اليل لواش ركسع هعم يسيبأو دواد يناف * كعم لزنا انا يسيبأ
 ينج ينعد كدي يف كودع مويلا هللا عنفد دق دوادل يسيبا لاقف - # هلوح دوقر ابسعشلاو رانباو هسآو نع
 هذي ناسنا دمي ال هنإل دسفت 3 يسيبال دواي لاه # هيشثا الو ةدحاو ةيرض هسار دنع يذلا قارزملا اذهب هبرضا



0" 

 - هسوي يجنب وا هلتقيو برلا هبرصي .مل_نا.هنا حلا برلا قتحو ال دواد لاق مث * بلغيف برلا ميسم يل

 دنع يذلا ةهلقلا ذخ كلو هللا ميسم [لتقأو يدب ديعأ نأ هلل اشاح ياو يارب وعجم

 . هيعني ملو افرصناو لواش سار دنع تناك يتلا. ءاغلا ةلقو قارزملا نواد ذخاو د انب فرصناو قارزملاو هسار
 دنع نم دوأد زاجف مهموث لقثا بترلأ نأ لجا نم نيعمجا ادوقر اوناك مهنال دحا هب ملعي ملو هري ملو دحا

 رانبا ايو كلم ايو لواش اي دواد ادانو * مهنيب ناكملا ريثك ديعب نم لبجملا سار يلع ماقو لواش
 تننا رانبال دواد لاق * كلملا يدانت يتحن تنا نمو لاقو رانبا باجاف رانبا اي بيت ام اقو ران نب
 لتثق داراف مويلا ناسنا هءاج هنا كلملا كديس سرح سرمت مل فيك ليارسا يِفِب عيمج يف كلثم سيل رابج

 سرح اوسرعتل مل .مكنال توملا 0 بحو دك هنأ برلا وه يح تعنص اميف نس ملو * كلملا تديس

 - تفوص لواش جعممسف »* كلملا سنار دنع تنناك يذلا قارزملاو ءاملا ةلق نيا نآلا رظناف برلا ميسم مكديس

 اي كل ام .دواد لاق مث #* ديسلا «كلملا اهبا يتوص وه دواد لاقف ينبا دواد اي كتتوص اذه هل .لاقو دواد

 نآلا هدبع مالك .كلملا يفيس عمسيف »# ةءاسأ نم تمبكترا يذلا امم تمعنص يذلا ام .تكدبع بلطت يديس
 برلا ماما نيعالم اونوكيلف سانلا نم كلذ ناك ناو انابرق ببرقا يتح نربخاف يب كاوغا يعذثا برلا ناك نا '
 د كلذسي آل نا أوجراف * رخآ ةهلا ديعاف قلطنا نولوقي مهناك برلا ثاريم يف نوكا 2 نأ يودرط مهنأل ش

 * ليجلا .ي لجعلا بلطت امكو اثوغرب بلطي نا ليارسا كلم جرخ امنا هنال يظناح برلا نأل ضرالا يلع
 مويلا ينتمركا كانالف اضيا كتاسا بلطا نا دوعا ال ينال يئبا دواد اي عجرا تاسا دق دوادل لواش لاق
 يحي كلملا قارزم اذه اليات هيلع واد درف * ادج“ يطخ“ يسم ينا ىتمملع كنيع يف يسفن تمظعو

 ينرسي ملو مويلا يدي يف تلعفد برلا نأ هنامياو هربب هيزجيو للا يناكي برلاو #* هذخاي نايتفلا ضعب
 20050 برلا مظعي كلذك موبلا يدبع كسفن تسظع امكف »* برلا ميسم يلا يدي دما نأ

 هقيفر يلا دواد فرصناف ترفظو اعيدص. تمعدص دق يبا اي كيلع هللا , كراب نوأدل لواش لاق #»* ةدش لك

 ظ : ُِ * هنيب يلا لواش عجرو

 - نورشعلاو عباسلا لصفلا
 ابسعتيو .نيطسلف ضرا يلا اوجنا نكلو ةايحلا اوجرا ال لواش دي يف اموي» تمعقو انأ ىا هبلق إيف دواد لاقو

 يلا هعم اوناك نيذلا لجر ةيامتسلاو دواد زاجو * هيدي نم اوجناو ليارسا ينب دودح لك يف بلط يف لواش
 نم يتلا ماعنيخا هاتارمأو هتيب لهأو هلاجرو وه شيخا عم فثاح دوأد لزنف »* ثاح كلم اكعم نب شيخأ

 *: اضيا هبلطي نأ دعي ملو ثاج لزن دق دواد نأ لواش اوربخاف #* يلمركلا لابان ةءارما لاغيباو لاعرريا
 هلزناف ةيربلا دنع ىتنلا يرقلا يف عضوم يل عفدي نأ رم ةمحرب كننم ترفظ .دق تمنك نأ شيخآل بواد لاقو

 غلقيص تراص كلذل غلقيص مويلا كلذ يف شيخا هيلا عفدف- * كلملا ةنيدم يف .كعم كدبع نكسي الو
 كوأد دعصو #* رهشأ ةعبراو نص نيطسلف لها نيب دوأد نكس يتلا مايالا ددع ناكو د مويلا يلا اذوبي كلمل

 روساج دح نم راسو ليوط رهد ذم ندملا هذه نودكسي اوناك نيذلا ءالوه قالامعو كودجو روساج يلا اوراسو هباحصأو
 مهلباو مهريمحو مهمسغو مهرقب قاسو ةءارما آو الجر مهنم قبي ملو ضرالا كلت لها دواد لتقو *رصم دحن يلا
  تقلطنا دواد لاق كباحساو تهل تنك نيأ دوادل شيخا لاق * شيخا يلا هعضوم يلا دواد عجرو مهتعتماو
 | ةربخعا ريو ثاح يلا يجب ةءارما الو الخر دواد قبي ملو * اليعق باغناو لامحري باغناو ادوبي باغنا يلا

 ينلا مايالا حعيمج  هتلئس هذه تمناكو اذه لثم اعينص عينص بواد نا نولوقيو ادع نوربخ# اموق يقبن آل لاق هنال

 برهو ليارسأ- بعش ينو هضرأ يف . ءاس دق اذه لاقو اذ ببس يف لجر شيخا يتاف * نيطسلف ضرال نكس

 + دبالا يلا كادبع راص دقن مهنم



 نورشعلاو نماثلا لصفلا ض
 ملعا دوادل شيخا لاقن ليارسا ينب اوبراحيل يداولا يلا مهركاسع نيطسلف لها عمج مايالا كللت دعب نمو

 تاذبع عمصي ام ملعتس كلذل "شيخال واد لاقف * كباعحساو تنا ركسعلا يلا يعم جراخ كنا ابيقي املع
 د اكبو يئوتن ىبملا ليومص اماف * مايالا لك يتنيبل اظفاحو يتبرح بحاص «تلريصاس دوادل شيخا لاق

 م ف 0 نع ةقافلاو نيفارعلا عفر دق لواش ناكو ةمارلا يف ةربقم يف هونفدو ليارسأ ينب عيمج
 يار ملف املف | لزنف ليارسا ينب عيمج لواش عمجو اهولزنو ماهم اوتاف نيطسلف لها عمتجاف + ادحا
 رادلاب بلل مث هل بجتسي ملو برلا يلا بلطو #* ادج هبلق فجرو قرفو عرف نيطسلف لها ركسع لواش
 روبقلا نم يتوملا دعصت ةفارع ةءارما يل اوبلطا هديبعل لواش لاق مث ه* هل باهتسي ملف .ايبنالا لاسو ايورلاو
 رقستو هبايث لواش ريغف # اذه لعفت ةفارع ةءارما رودنيع يف ةديبع هل لاق اذه انرما نع اهلاساف قلطنا يتح
 يلا يدعصأو يمجن يلا يرظنا لواش اهل لاق اليل ةءارملا اوتاو هعم داوقلا نم نللجرو وه قلطناو ةقوسلا بايث

 !ذاملف ضرالا نع ميمنتلا ؤفرو نيفارعلا فرصا هنا لواش عنص ام تفرع دق ةءارملا تلاق * كل لوقا يذلا
 كبيصي ام .هنا يملا برلا قحو ال لاقو برلاب لواش اهل فلحن + توملا يل مييهتو يسفن داطصت نأ ديرت
 * يبنلا ليومص يل يدعصا لواش لاق كل دعصا نا ديرت نم ةءارملا تلاق 00 ام رمالا اذه نم
 يب ترعنص يذلا أم لواشل تللاقو اهتوص العاب تننرف ليومص تارف اهرهعس نم لمعت ام ةءارملا تيلمع املث

 ةءارملا تلالأق تميأر يذلا ام كيلع فوخ 3 كلملا اهل لاق * لواش تنناو يندعدخو يب تنركم انامل

 ضراآلا نم دعصي اًضيش الجر تيار هل تلاق هتفص ام يل هيفص اهل لاق * ضرالا نم دعصت ههلا تيار لواشل

 ينقلقا اذامل لواشل ليومص لاق د»* ادحاس ضرالا يلع ههجوب رغش ليومص هنأ لواش فرعف ءادرب يدرتم

 دق هللأو ينبراكت نوديري يب أوطاحا ىق نيطسلف لها نال ادج رمالا يب د قاض لواش لاق يعضوم نم يئتدعصأو

 ملف يرسا نم نوكي ام يوربخ نأ ايورلا باحسا نمو ءايبنالا - نم بط هيحو زاحو ربغلاو ايورلا ينع عفر
 فرصا دك برلأو ينلاست ادام لواشل ليومص لاق 3 هيلا ريصأ امو يرمأ نم كلسال كتوعدف دحأ يريخا

 يح اناو يناسل يلع لاق امك برلا عنص» * كريغ يلا تدي يف ام ريص كنع هتمعن لازاو ريخلا كلننع
 لزنت . ملو كلرما ام قالامع لهاب عنصتو برلا عطت مل كنال * كبحاص دواد يلا هريصو كنم كلملا عرنو

 كننا ادغو نيطسلف لها يديا يف ليارسا برلا عفديسو ه نآلا عينصلا اذه كب هللا عنص كلذل هبصغ مهب

 ههجو يلع طقسو لواش لمهمتساف » نيطسلف لها يلا مهعفدي برلا ناف ليارسا ينب ركسع اماف يدنع تاوئبو
 * هتليل الو كلذ هموي اماعط قذي مل هن صهني ةوق هب نكي ملو اديدش اقرف ليومص مالك نع قرفو ضرالا يلع
 ام يلا كتباجاو كدعاطا دق كتما نا ملعا هل تلاق ادج عرف دق هنا تارو لواش يلا ةءارملا تسدقتف
 يلوق لبقاو كتتما مالك اضيا تننا عمساق * ينتملك يذلا كماك تلبقو كيدي يف يسفن تريصو تبلط
 لكا تسسل اهل لاقو اهلوق لبقي نا يوهي ملو * قيرطلا يف بمعتت نا ديرت كنال يوقتو لكءاتل ةرسك كل مدقاو
 .لمجع ةءارملا فنع ناكو * ريرسلا يلع سلجو ضرألا نع ماقف مهنم لبقف اضيا ةءارملاو :ديبع هيلا تمبلطن ,ايش

 سلا هديبعو لواش يلا هتمدقو #» اريطف هتربخو هتنجمسو انينول تذخاو ..اعيرس هتحبذف اهتبب يف هتبر دق

 * ايل اوراسف أوماقو

 نورشعلاو عساتلا لصفلا
 نيطسلف لها داوق ماقو * لاعرزيا ةيرق يلع ليارسا ونب لزنف قافا يلا مهركاسع نيطسلف لها عمجو

 ا 3 ٠ شيخال نيطسلف داوق لاقو * كلملا شيخا عم ركسعلا رخاوا اواجن هباحساو دواد اماو افولاو نيم اوصحاف



 ثكم يذلا ليارسا ينب كلم لواش دبع دواد اذه نيطسلف داوقل شيخا لاق انعم نوريسي نيا يلا .الوه
 ناوق"بمضغف # مويلا يلا اناتأ موي ذنم احكم هاندحو لب اهوركم الو ةيس هيلع دج ملو ربشأو نس اندنع

 يف ةرثع انل نوكي الو برحلا يلا انعم قلطني الو هيف هتريص يذلا عضوملا يلا لجرلا در اولاقو نيطسلف لها

 اذه سيلا #* هديس رفظيو نحن لتقن نأ الا ركفي ام هديس يف ركفي ال لجرلا اذه نا يرت يذلا ام انتبراح“
 شيخا اعدف * فولالا فولا دوادو افولا لتق لواش نا لوقتو تاعبرملاب ينغت .ليارسا تانب تناك يذلا دواد
 برجا يلا يعم كجورخو كلوخدب تررسو كب تيضر دقو ميس يدنع كنا برلا وه يح هل لاقو دوأد

 يلا عجرا # ميج تننا سيلف نيطسلف لها ءاسور نيعا يف اماف مويلا يلا انتيتا موي ذنم اوس كيلعرا ملو .
 تادبع تدجو يذلا امو ترعنص يذلا ام شيخأل دواد لاق * نيطسلف لها داوق يصعت الو مالسب تلعضوم

 لاق #* يديس كلملا ءادعا براحاو مكعم ريسأ يتح ينعدف مويلا يلا كيلا ترص موي ذنم هوركملا نم هبكتري

 يلا انعم جرخغحا ا اولاق نيطسلف لها داوق نكلو هللا كالمك يدنع تنناو ميه كنا تفرع دق دوادل شيخا

 هباحصاو دواد ماقف #* متحبصا اذا اوفرصناو كعم اواج نيذلا يديس ديبعو تننا ارحم نالا ركبف * برها

 ظ ْ * لاعرزيأ يلا نوينيطسلفلا دعصو نيطسلف ضرا يلا اوقلطنيل

 نوئلتلا لصفلا ظ

 هباحساو واد يتاف # اوفرصناو يشاوملاو يبسلا اوقاسو لاجرلا اولتقو مهريبكو مهريغص اهيف ناك نم لك اوبسو
 يتح .اكبلاب مهتاوصا هباحساو دواد عمفرف  مبتانبو مهونبو مهءاسن يبس دقو رانلاب تتقرحا دق اهودجوف مبتيرق
 ةءارما لاغيباو لاعرزيا نم يتلا ماعنيخا اضيا دوادل ناتءارما يبسو #* نوكبي ةوق مهل قبي ملو مهيلع يشغ
 تعكله بعشلا سفنا نأ لجا نم همجر اودارا بعشلا نأل ادج نزحو دوأد بلق قاضو # يلمركلا لابان
 ' يلا ةبجملا مدق كلميخا نب ربحلا راثيبال دواد لاقو د هبر هللاب قثوو دواد زبصو مهتانبو مهينب يلع انزح
 ءاواه بملط يف جرخا. لاقو برلا يلا اد بلطو # دوأد يلا يحولا ءاعو راثيبا مدقف يحولا اهب بلطت

 ةيامتسلا هلاجرو دواد راسو د يبسلا مهنم ذقنتو الجاع مهكردتس كناف اعيرس جرخا برلا لاق مهكرداو ةازغلا

 اماف لجر ةيامعبرا هعمو دواد راسو #* هرظفحمل كانه مهعاتم عم لجر يتيام دواد فلخو رصب يداو اوتاف

 نم الجر اودجو موقلا نا مث * دحا يداولا زوج آل نأ نوظفح يداولا يطاش يلع اتراصف ايقب ناذللا ناتياملا
 املف بسنع يدوقنع هاطعاو # ءام هاقسو لكءاف ازبخ دواد هاطعاف دواد هب اوتاف هءذخاف ثرعلا يف رصم لها

 برشي ملو اربخ قذي مل امياص ناكو .اهيلايلب مايا ةثالث ءايش قاذ نكي مل هنال كاذو هسفن هيلا تمعجرو لكا

 اهادقرحأ يتاللا خلقيص») بالاك باغنو ادوهي باغن نم انيح نم #* مايا ةنلث ذنم اضيرم يالوم ينكرت قالامع

 يديس يديب ينملست الو ينلتقت ال كنا برلاب يل مسقا هل لاقف شيجلا يلع ٍنردحت دواد هل لاقف ه:رانلاب
 نولكءاي ضرالا هجو يلع الولح مه اذاف ةازغلا عضوم يلا ةردحاف دواد هل مستاف * شيجلا اذه كيرا اناو
 دواد مهبرضف د اذوهيب ضرا نمو نييئيطسلفلا ضرا نم اهوذخأ يتلا ةميظعلا .ةمينغلا لكب نوحرفيو نوبرشيو

 صلخو # اوبرهو تازامجلا يلع اوبكر لجر ةيامعبرا الا مهنم تلفي ملو مهيارو نم ءاسملا يتح حابصلا . نم
 دواد قاثساو- # يشب لك دواد در نكلو يش مهل بهذي ملو # مويلا كلذ هناوسن انثلكو ةقلامعلا ذخا.ام دوأد

 عاتملا نوسرح اوماق نيذلا لجر يتياملا يلا دواد يتأاو د دواد ددرا ام اذه اولاقو يشاوملاو رقبلاو مدغلا لك

 اوملمسف برعشلاو دواد برتقاف هعم نيذلا بسعشلا هاجتو دواد هاجت اوحرخف ارصب قيرط نولففح مهفلخ نيذلاو

 نوطعي ال انعم اوقلطني مل مهنال اولاقف دواد عم اوقلطنا نيذلا لاجرلا نم مثالاو .وسلا لاجر باجاف + مههلع



 نيح يتوخا اي اذكه اوعنصت 4 دواد لاقف # هينبو هتءارما لجرلا ذخاي نكلو انددرا يتلا ةمينغلا نم ابيصن

 يلا ردحتي نم بييصن ناف اذه مكمالك لبقي نم ج# انتاليع اوبس نيذلا ةازغلاب انرفظو انظفحو برلا اناطعا

 مويلا كلذ دعب نم ناكف #* نومسقي ةيوسلابو عاتملا بناج يلا سلج يذلا كلذ بيصن لثم لاتقلا

 مهباحصأو ادرهي حويش يلا ةميدغلا نسم ثعبو حالقيص- دواد يتاو مويلا ينح اقحو اقاديم اذه دواد لعجح

 * يع تسب لاو باج ثومر تميبو ليأ تيب يلا ثعبو #* .برلا .ادعأ ةمينغ نم ةكرب مكل هذه لاقف

 م« نوينانيقلا يرق يلاو ليمحرا يرق يد ليكر يلاو »* عومتشا يلاو ثوميسي تميب يلاو ريعوارع تيب يلاو
 * هلاحرو دوأد تجرد ينلا نكامالا عيمج يلاو نوربح يلاو د حانعت يلاو ناسعي يلاو امرح نم نيذلا يلاو

 نوثلثلاو يداحلا لصفلا

 * عوبلج لبج يف ءالتق عقوو نييديطسلفلا مادق نم ليارسا سانا برهو ليارسا نولتاقي اوناك نوينيطسلفلاو

 يلع برحلا مظعو #* لواش ينب عوسيكلمو يوشيو ناثانوي نوينيطسلفلا لتقو هينبو لواش نوينيطسلفلا كرداف
 اوتاي اليل ينجملاو كفيس لس هحالس بحاصل لواش لاقف # ةامرلا نم ادج عزفف يسقلاب ةامرلا هكرداف لواش
 +: هيلع .اكتاف هفيس لواش ذخاف ادج عزف هناو هحالس بحاص بحت ملف يب اوزهتسيو ينولتقيف فاغلا .الواه
 ٠ بمحاصو هيدب ةثالثو لواش تامف #* تامو هفيس ىلع اضيا وه طقسف لواش تام دق نا هحالس بمحاص رظنو

 بره دق نا ندرألا روغ يف ربعملا يف نيذلا ليارسأ سانا رظنو # اعيمج مويلا كلذ هديبع عيمجو هحالس
 يتا رخآلا مويلاو # اهيف  اوسلجن نوينيطسلفلا اتأو اوبرهو يرقلا اوكرتف هونبو لواش تام دق ناو ليارسا سانا
 هبايث اوبلسو هسار ةوعطقف »* عوبلبح لبج يف نيحرطم هينب ةثالثو لواش اودجوف ءالتقلا اوبلسيل نوينيطسلفلا
 ةدسجو بداصنالا نيب هبايث اولعجو د» مهمانصأ تيب ينو بعشلا يفو نيينيطسلفلا ضرا يف نورشبي اوثعبو
 لك ماقف د هينبو لواشب نوينيطسلفلا عنص يذلا داعلج شيباي لها عمسو # ناساي تميب روص يف هوقلع

 اودقواو شيباي يلا اهب اوتاو ناساي تيب روس نسم هينب داسجاو لواش دسج اوذخاف هلك ليللا اوقلطناف يوق لجر
 3 مايا ةعبس اوماصو شيباي يف يذلا زوللا ةرجش تمعن مهماظع اونفدو د كاولملل دقوي امك اليدنق مب

 نم لوألا رفسلا مت
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 : بال لصقل:

 ثلاثلا مويلا ناكو * نينوي عالقيص يف دواد ماقف ةقلامعلا 5 نم 9-1 , دراد نا لواش تاه 5 دعب "نأكو

 ضرالا يلع طقس دواد ' يتا املف : هسار يلع بئرتو , باينلا (ًقرخم لؤاش دنع نمركسعلا نم يتأ دق لجز اذاو
 ينملعا رْبُعْلا آم واد هل لاق * توج ليارسا ركسع نم هل لاق تيج نيا نم نم وأد هل لاقف + هل دج
 فيك ينربخا ' مالا دوأد لاقف 0 0 هنبا نائانويؤ , ' لواتيي بفشل الما برعلا ف تعتلا ' برك لاق

 تنا نم يل لاقف: ١# اذناه تلفن ياعدو 0 ل 00 .د# هوكردا يا لاجرلاو بهكارملات: 5

 ا 0 م جالا تذخأو دعب يني ال هنا تملع ينال

 يلعو لواش يلع .ءاسملا يتح اوماصو اوكبو اوحانو #* هعم نيذلا" لاجرلا عيمجو هبايث كواد قزمف »  انها

 يذلا مالغلا كلذل دواد لاقف -* برحلا يف اوطقس نيذلا ليارسا ينب 1 برلا بسعش يلعو هنبا ناثاوي
 دسفتل تلدي دمت“ نأ ففخت مل فيك دواد هل لاقف * ليخد يقلامع لجر انا هل لاقف ثنا نيا نم هربخا

 « تامف هبرضو هب شطبف برتقاف هب شطباف برثقا لاقف ناملغلا نم أدمحإو نواد اعدف د تبرلا ميسم

 كاد جانو * برلا ميسم تملتق انا ينا تملق امل تباع كبش تك

 رفس يف بوتكم اذوه يسقلاب يمرلا اذوبهي ونب ملعتيل لاقو # هنبا ناثانوي يلعو لواش ىلع ةحانملا هذه
 قاوسا يف اورشبت الو ثاح يف ا * نورابجلا طقس فيك ءالتقلا كيباور يلع ليارسا 0 اي * ريشا
 و رطم الو مكيلع لط ال عوبلج لابح اي »* فلغلا تانب ىرطي الو نيينيطسلفلا تانب مرفت اليل نولقسع

 تملتماو #* نهدلاب احوسمم ناك يذلا لواش ةبرح نيرابجلا ةبرح ترسكنا كانه نال ةزرفم لوقح

 عجري نكي مل لواش فيس اهارو عجرت نكت مل ناثانوي سوق نيرابجلا بورث نمو ءالتقلا مد نم اهضرا
 دسالا نمو عرسأ روسنلا سم اوناك أوزرفي ملف مهتامعو مهتايح ف بايطاو ءابحأ نائانويو لواش سا اغراف

 بمهذلا ريواصت عضيو مرا يلع زمرقلا نكسبلي ناك يذلا لواش يلع نيكبا ليلرسا تانب اي »* مظعا
 كيلع يب تقاض # ىلتقلا 5 يلع ناثانوي برحلا طسو يف نورابجهلا طقس فيك »* نكسابل يلع
 طقس فيك »+ نآوسنلا ةبكت نم لضفا يددنع بديك حا ةزرغم ادج يف اميمح تنك ناثانوي يخا 6

 ' * .برعهملا تاوذا تدابو نورابجملا

 يناثلا لصفلا >

 نيأ دواد لاقف دعصا برلا هل لاقف اذوب ارق نم ةدحاو يلا دعصا لاقو بررلا بواد لاس كلذ دعب ناكو



 دواد كلانه اوعيسميل !نوهي سانا يتاو * نوربح يف اوماقاف هتيب لهاو هعم اودعص هلاجرو دوأدو + يلمركلا
 داعلج شيباي لها يلا السر 3 ثمععبف #* لواش اورمق داعلج شيباي لها نأ هل اولاقو !دوهي ىن يب يلع اكلم

 اري مكب برلا عنصي نالف #* هومتربق نيح لواش مك د وسب اريخ متعنص نيح مكيلع هللا 0 مه لاقو

 دق هنآ 0 لهأ اونوكو مكيديأ يوعتاب نآللاو د#»* لمعلا اذه متلمع نيح افورعم مكب عنصاف اضيأ انأو اناسحاو

 0 ا يلعو ميارفا يلعو لاعرزيا يلعو روخاج يلمعو داعلج يلع هكلمو #* نينع“ يلا هذنناف لواش نب
 نا الا كلم نيتنثا نيتنسو ليارسأ يلع كلم نيح لواش نب لوشابشا ناك ةنس نيعبرا نبأ. * ليارسأ عيمج
 ةتسو نيذس عبس الوهيبي تميب يلع نوربعا 0 كلم ايلا مايثل ندع ناتو * دوأد ف ِ اوناك اذوهي تميب

 ناملغلا ءالراهو ةدحان ناملغلا ءالاه سلف ع نوعبح ف ناملغلا اوقتلاف اوحرخ 9 0 دوأد سيح

 رشع انثا ندعلاب اوزاجو اوماقو د اوموقي باوي لاقف ادمادق اوبعليل ناملغلا مقيل باويل رانبا لاقف + ةيحان

 بنج يف هفيسو هبحاص سارب ناسنأ لك ذخاو »* دواد لاجر نم رشع انثاو لواش نب لوشابشلل نيمايدب نم
 مويلأ كلذ يف اميظع الاتق ناكو »+ نوعبح يف يتلا نأدص لقح ناكملا كللذ اوعدو اعيمج اوطقسف هبحاص

 دواد شيج بمحاص باوي ايروص ينب ةثالث تلانه ناك» #* دواد ديبع مادق ليارسا لاجرو ران نب رانبا رسكناو
 لدعي ملو رانبا ءارو لياسع نرطف #رفقلا يبظ نم دحاوك هراضحا يف اعيرس ناك لياسعو لياسعو ياسيباو
 * وه انا هل لاقف لياسع اذه وه تمنا هل لاقف هرصباو رائبا تمغتلاو #*رانبا هفلخ نم الامش و انيمي بهذيل

 * ةأرو نم دتري نا لياسع دري ملف هحالس ذخ ناملغلا نم طحاو كل ذخو الامش وأ انيمي كيلا لدعا رانبا هل لاقف

 بحت ملو * كيخا باوي هجو رظناف يبجو عفرا فيكو ضرالا يلع كيقلاو كبرضا اليل يارو نم لدعا هل لاقف
 كلذ يتاي ناك نم لكو هناكم يلع تامو كانه طقسو هفلخ نم جرخ هردص يلع ,عمرلا فرطب راببا هبرضف ليمي

 اوغلب دق مهو برغت سمشلاو رانبا ارو !درطف ياسيباو باوي ماقف »* فقي ناك لياسع كانه طقس يذلا ناكملا

 أوماقف ةدحأو هةباصع أوناكف رانبا أرو نيماينب ونب عمتجاو نب نوعبج رفق قيرط ي ميج مادق يذلا رحبلا ةعبج

 لوقت 3 يتم يتح اريخا نوكت ةرارم اهنا ملعت اما فيسلا لتقي رهدلل لاقف باويل راعبأ اعدو د ةيبأآر سار يلع

 بعشلا قرفأ تنك ام اقح تمملكت كنأ اول برلا وه يح باوي لاقف ا أرو نم أوعجري بسعشلل

 هلو ليارسأ ٠ ءارو اضيا اودرطي ملو بعشلا عيمج ماقف قوبلاب باوي حرصو #* مابصلا ينح هيخا ءارو نم الحر

 + نيد“ اوتاو روساج وحن اوبهذو ندرالا اوربعو ليللا كلذ.لك رفقلا يف اوراس 8 * لاتقلل اضيا اودوعي
 »+ تام لياسعو الحر رشع اننا دوأد لاحر نم نيذلا أوصحاف بسعشلا عبمج عمجن راذبا يرو نم عجتر باويو

 ف هيبا ربق يف هوربقو لياسع اولمتحاو # الجر نيتسو ةيامثلث رانبا لاجر نمو نيماينب نم اولتق دواد لاجرو
 * نوربحب مبصلا مهيلع ءاضاف هباحصاو باوي هلك ليللا راسو هر

 كلاثلا لصفلا

 دوادل دلوو * نونكسمتيو نوبهذي لواش تيبو مظعيو ربكي ناك دوادو دواد 5 لواش تميبل الاتق ناكو
 تلانلاو يلمركلا لابان ةءارصا لاغيبا نب بالاك هيناثو » ةيلعرزيلا ماعتيشأ نب نودمع هركب نوربح ين نونب

 * لطيفا نب ايطفس سماخخلاو ثيجحح نب اينودا عبارلا»و #* روشاج كلم يملت ةنبا اكعم نب مولاشيبا
 تميبو لواش تميب نيب لاتقلا ناك املو #»* نوربح دوادل ا!ودلو ءالواه دواد ةءارمأ العح نب معرديا سداسلاو

 لخدت اذامل رانبال لوشابشا لاقف انا ةنبا افصر اهمسا ةيرس لواشل ناكو * لواش تيب اكسمتم رانباو دواد
 ضشراها كلذك شراهت بالك ةلزنمب يسفن تريص دق رانبا لاقف لوشابشلا مالك ادج رانبا ءاسو #* يبا ةيرس يلع



 2  دوأد ديب كسملسا ملو هيابحاو هتوخا يلع تممعناو افورعم لواش كيبا تميب لهاب انا تمعنص دقو ادوهي يب انا

 | لعفي كلذك ىدوادل برلا لاق امك الا ديزي اذكهو رائباب هللا عنصي ا!ذكس د مويلا ةءارمألا منا يلع تركذ تنناو

 * عبص ريب ينحو نأد نم اذوهي يلعو ليارسا يلع دواد يسرك ِمقِمَلو لواش تيب نم ةكلمملا دعبتتل :* 4ل

 هذه ام هل لوقي دواد يلا السر رانبا ثعبو # هتيشخ نم الوق رانبا بيج# نأ لوشابشا اضيا عطتسي ملو :
 كعم أدهع ميقا انا ادسح دواد لاقف #* ليارسأ عيمج كيلا درا كلعم يدي هذهو يعم أدهع مقأ ضرألا

 يلا السر دواد ثععبو #* لواش ةنبا لاكلم كنعم يتات يتح يهجو يرت ال كنم بلطا ادحاو ارما نكلو

  لوشابشا ثعبو # نييئيطسلفلا نم ةفلغ يتيامب اهتبطخ ينلا يتءارما ينطعا هل لاقف لواش نب لوشابشا

 عمجرأ رانبا هل لاقف ميروح تيب يتح اهارو يبيو ريسي اهلعب بهدو »* شيل نب يلعلف اهلعب دنع نم. اهذخاو
 كلمي نا نوبلطت متنك كلذ لبق نمو سما نم مهل لاقف ليارسا خويش يلع تناك رانبا ةملكو  عجرف
 ليارسأ يبعشل اصالخ عصا يدبع دواد ديب نا دواد يلع لاق برلا نال اولعفاف اذكه نآلف #* نوأد مكيلع

 دواد مادق ملكتي رانبا بهذو نيماينب مادق اضيا رانبا ملكتف #* مبهيادعا عيمج دي نمو نيينيطسلفلا دي نم

 الجر نورشع هعمو دوأد يلا رانبا يتاو # نيماينب تيب عيمجو ليارسا عيمج ينيع يف نسح امل نوربح
 يديسل عمجان قلطنا دوادل رانبا لاقف #* اريبك اميظع ءاكتم هعم نيذلا الجر نيرشعلاو رانبأل دواد عنصف

 اناو #* املاس قلطناف رانبا دواد كثععبف كسفن ةوهش لكب كلمتف اقاثيم كعم نوميقيو ليارسا عيمج كلملا

 هلسرا هنال نوربح يف دواد دنع نكي مل رانباو مهعم ةميظع ةقياسو شيجلا نم اوتا دق باويو دواد لاجر'
 كلملا يلا ران نب راببا .اح دق ناب باوي اوربخاف هعم نيذلا بعشلا عيمجو باوي يتاو * املاس قلطناف

 + كدنع نم قلطناو هتلسرا !ذامل كيلا رانبا يتا :نيح تعنص اذام هل لاقف # املا قلطناف هلسراو دواد
 نم باوي جرخف #* عناص ثنا ام فرعيلو لجرخمو كلخدم فرعيلو كتعيدغأ ءاج امنا رانبا نا ملعت امأ

 نم الخاد باوي هافخاو نوربح يلا رانبا عجرف # ملعي ال دوادو المرك نم هدرف رانبأ يرو السر ثعبف دواد دنع
 ' يرب انا لاقف دعب نم دواد عمسف #* هيخأ لياسع مدب تامف هنطب يلع كانه هبرضف نوكس يف هملكيل بابلا

 مدعي الو هيبأ تيب عيمج سار يلعو باوي سار يلع ميرتسي ه#رانبا مد نم رهدلل برلا مادق ينكلمم .
 يف طقسي مالي. رغشلا لرغي اريقف مدعي 1ذ ربلاو:لسلا هي نمر. نسحعلا بجيب يذلا ىنملا ريظع تناوب تيب
 * برهلا يف نوعبجب امهاخا لياسع لتق نيح رانبا التق هوخا ياسيباو باوي #ربخلا هزوعي نم الو برحلا

 عيمج اكبو رانبا ربق يلع اكبف هتوص كلملا عفرو نوربمجب رانبا اوربقو *ريرسلا ءارو نوشمي بعشلا عيمجو
 ريعب كالجرو طبرت مل كادي ج#*رانبأ تام نالانوي توم لثم لاقو رانبا يلع كلملا نزحو * بعشلا

 بعشلا عيمج صرحو # ةيلع نوكيي بتعشلا لك ناعو ةمثالا يدي نيب تطقسو طقاسلا لثم تقس لسالس
 نا لبق نم يديزي اذكهو يب هللا عنصي اذكه لاقو راهنلا كلذ يف دواد مسقاف رابنلاب ازبخ دواد اومعطي نا
 مهنيعأ ف ملصف رانبا مد نم يرب دوأد نأ اوملع بعشلا عيمجو » يقسأ وأ اربخ معطا ل سمشلا برغت

 اناو #* ليارسا نم مويلا طقس ريبك سيير هنا نوملعت .امأ كلملا لاقف »ران نب راببا لتق كلملا نم نكي

 * هتيلب لثم ةيلبلا لعاف برلا يزاجحي ينم يوقا ايروص ينب موقلا اراه تيار امم فياخ يناف مويلا

 نالجر نأ مث * بعشلا عيمج عزفو هادي تمخرتساف نوربح) رانبأ تام دق ناب لواش نب لوشابشا عمسن
 نم يتورب نم يذلا نومر انبا باخار رخآلا مسأو انعب دحاولا مسا لواش ينب عم اوناك نيذلا وزغلا باحسا نم
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 تلانه اوناكف ميئاج يلا نويتوربلا اوبره نكلو #* نيماينب ينب عم ةدودعم اضيا يتورب نا لجا نم نيماينب يب
 لواش ةحبص تاج نيح نينس ةسمخ نب ناكو نيلجرلا نمز'نبا لواش نب ناثانويل ناكو  مويلا يتح اناكس

 اميان ناكو لوشابشأ تميب يلا راهنلا يمح نيح اوتاف انعبو باخار نويتوربلا نومر وئب بهذو * ثشبيفم
 أوتا مهنال #* هوخلا انعبو .باخار هنطب يلع هوبرضفن راجنلا ذخاو تميبلا لخاد اولخدف # راهنلا فاصتنا تنقو

 * هلك ليللا ابارع قيرط يف اراسو اوبرهو هسار اوذخاو هولتقو هوبرصف هشرفم تيب يف هريرس يلع ميان وه» تيبلا
 كسفن بلاطو تودع لواش نب لوشابشا .سار هذه دواد كلملل اولاقف نوربحل فواد يلا لوشابشا سارب اوتاو

 نأ يل لاقو ٍينربخا يذلاب تمعنص امك ينا #* هفا. لك نم يسفن صلخ يذلا برلا وه يح لاقف نييتوربلا

 ناقفانملا نالجرلا»و »* يرشبلا ةزياح لدب غلقيصب .هتلتقو هتذخاو اهب حرفا يرشب ٍفرشبي هنا نظو تام لواش

 * نوربح رانبا ربق يف هوئفدف لوشابشأ سار اماف نوربح ةمكالا يلع امهوبلصو امهلجراو امهيديا

 سسعاجلا لصفلا

 نم لواو سماو * كمظعو كمعل نحن هل اولاقو نوربحب دواد يلا ليارسا ينب ليابت عيمج عمتجاو
 يبعش ليارسا يعرت كنأ برلا لاقو انمامأ ج رخو لخدت تمنك ىنئنا اكلم انيلع لواش ناك دا اضيا سمأ

 دواد اوهسمو برلا مامأ دواد مهدهاعو نوربحب دواد يلا ليارسا يب ةخبشم عيمج .عمتجاو # مهربدت تمناو

 لا يلع اهنم كلم * هس نيعبرا كلمو كلم موي ةنس نوثالث هيلع يتا دق ناك» #* ليارسا ينب يلع اكلم
 * ادوهي ينبو ليارسا ينب عيمج يلع ةنس نيثالثو ةثالث ميلشرواب كلمو رهشا هتسو نيئس ةعبس نوربح اذوهي
 يلا انيلع لخدت ال اولاقو دواد يلا اولسرا ضرالا كلت ناكس نويناسوبيلاو ميلشروا يلا هباحساو كلملا دواد راص
 ةيرق يهو نويبص ثورصص دواد مقتفو #* انهاه اد لخدي ال اولاقو انهاه دعقمو امعا لك كلهت يتح انهاه

 ادا دعقمو امعا نم هسرت اوندي نم لكو نييناسوبيلا نم الجر برضي نم لك مويلا كلذ يف بواد لاق # دواد

 نكسو * هللا تيب دعقم الو امعا لخدي ال نولوقي كلذلف اهل اضغاب واذ سفنل اودع وهن نييناسوبيلا لتق
 هناطلس عفتريو مظعي دواد ناكو #* لخادم .اهلوح دواد ينبو دواد ةيرق تميمسو نويببص يهو ثورصمب دواد

 قاذح عانص نوراجو ربونص بشخ :مهعم دواد يلا السر روص كلم ماريح ليسراو #* هعم يرقلا برلا هللاو
 مظعو ليارصا ينب يلع هكلمو هيسرك تبث دق هللا نا دواد فرعو + ارصق دوادل اونبو ةراجتحلا نوعطقي نيذلاو
 نونب دوادل دلوو نوربح نم هيج« دعب ميلشرواب يرارسو ءاسن اضيا دواد جوزتو د هبعش يلع هناطلسو هكلم
 عشيلاو راباخويو * ناميلسو ناثانو بوخاسو عوماس ميلشرواب هل' اودلو نيذلا نينبلا ءامسأ هذهو د اضيأ تائبو
 ليارسا يغب يلع اكلم مسم دق دواد نأ نيطسلف لها عمسو د طلفيلاو عديلاو عمسيلاو د عيفيو غافنو
 * ةربابجلا روغ نيطسلف لها لزنو »* ثورصم لزنف دواد غلبف دواد اوبراحلل نيطسلف لها عيمج دعسو
 دواد ءاجو # كيلا مهعفدأ يناف دعصا برلا هل لاق يلا مهعفدت نيطسلف لها يلا دعصا لاقو برلا يلا بلطو

 يمس كلذل .املا رجن ام لثم يماما يادعا برلا رج دواد لاقو كانه نيطسلف لها لتاقو ميصرف لعب يلا
 اودعصي نا نيطسلف لها اوداعو # هباحعاو دواد اهوذخان ثلنه مهمانصا اوكرتو د ميصارف لعب عضوملا كلذ

 نكلو دعصت ال هل لاق مهيلا دوعصلا يف برلا يلا نواد بلطو # ةربابجلا روغ اولزنو اضيا ليارسا يسب ةبرامل
  لابج سار .يلع ليغلا رفاوح توص تمعمس اذاف # ميخاب لابج يف مهعقاوو مهفلخ نم مهيلع ذهن عجرا



 د

 برلا هرما امك وأد لعفو ٠ * نيطسلف لها رفع برضاو كماما 0 برلا ناف يوت ذينيح بح رتعاف ميخاب

 ظ سداسلا لصفلا

 اودعصيل عسج- ي ! انوهي اسسعش عيمجو وه قلطناو دوأد صهنو + افلأ نينألت ليارسا يب ثادحأ دواد عمجو |.

 هبرلا دهع 5 اولعجو #* نيبوراكلا بر يوقلا برلا مسأ يعد ثيح نم برلا دهع توبات كانه نم

 لجعلا ناربدي باذائيبا انبا ايخاو ازاع ناكر ثاعبج يف يذلا باذانيبا تيب نم هولمحو ةديدج ةلهجع يلع
 مامأ ريسي ايخا لعجو ثاعبج يف يذلا بادانيبا تيب نم هللا دهع توبات اولمحو + هفلخ نم هناقوسيو

 . بففزاعملاو ناديعلاو ةياربلابو ربونصلا بشخما برلا مامأ نونغي اوناكف ليارسأ ينب عيمجو دوأد اماف »* توباتلا

 برلا دهع توبات يلا هدي ازاع دمف ةىلصملا ردايبلا عضوم يلا توباتلاب اواجه د جيونصلاو ةعب رملا لوبطلاو
 هنال هبقاعو هللا هبرضو ازاع يلع هللا برلا بضغ دتشاو ## طابرلا نم تملسنا دق تناك ناريثلا نال هكسعاف
 نم هب لزن امل نزحو ازاع توم دواد يلع ىشو »* برلا توبات يدي نيب ازاع تامو توباتلا يلا هدي دم

 فيك لاقو برلا نم مويلا كلذ يف دواد قرفو * مويلا يلا ازاع ةملث عضوملا كلذ مسا يعدف برلا ةبوقع
 مودا ديبوع تيب ىلا هب قلطناو هتيرق يلا يرلا توبات لخدي نأ دواد يقتاو * يلا برلا دهع توبات لخدا

 لها عيمجو مودا ديبوع ىلع ببرلا كرابو رهشأ ةثالث مودا ديبوع دنع برلا ذهع توبات ثكمو #* ينئاثاجلا

 يلعو يناثاجلا مودا ديبوع يلع كتاراب دق برلا نا هل اولاق كلملا دواد ربخاف »* برلا توبات لجا نم هتيب.

 املف + حرفب دواد ةيرق يلا مودأ ديبوع تيب نم توباثلا دعصأو دواد قلطناف برلا توبات لجا نم هل يش لك

 دواد ناكو بيرلا ةزع لكب مسي لعجو # ةفولعم اناريث هلل .ميابذ دواد برق تاوطخ ةتس توباتلاب اوزاج
 * نورقلاب مصفنلاو ركشلا تاوصاب توباتلا نودعصي ليارسا ينب عيمجو دواد ناك»و * سقمد نم ةبج اسبال
 كلملا واد ثترصباو ةوك نم ةعلطتم دواد ةءارمأ لواش ةنبا لاكلم تنناكو دواد ةيرق يف دهعلا توبات ريصو
 دواد هل برض يتلا ةميحلا يف هولعجو هب اوتاف برلا توباتو #2* اهبلق يف هتردزاف برلا ماما بععليو برطي
 بععشلا اعد 0 هنيبارقو هحلابذ نم دواد غرف املف * برلل ةمات نيبارقو ميابذ مويلا كلذ يف دواد برقو

 نم افيغر سار لكل مهءاسنو مهلاجر ليارسا لا. عيمجو بععشلا عيمجل مسقو * يوقلا برلا مساب مهكرابو
 هلزغم يلا يتا اضيا دوادو + هلزنم يلا ءرما لك بعشلا عيمج فرصناو رمخ ساكو محل .نم ةعطقو زبخ
 مويلا بمعلي ناك هنا هعينص لمجاو ليارسأ كلم مويلأ نسحا ناك ام هل تلاقو لواش ةئنبا لاكلم هتلبقتساف

 كلذ تلعف لاكلمل دواد لاق # ديبعلا ضعبكو . مهنم :دحاوك سانلا عيمجل ارهاظ ةهديبعو هياما هاجت برطيو

 ليارسا لا. هبعشل اربدم نوكأ نأ ينرماو هتيب لها عيمج يلعو. كيبا يلع ينلصفو ينراتخا يذلا برلا مابا.
 نم برلا دنع مركاب انا سيل يسفن دنع ليلذ ينل ليلق يل اضيا اذه» د« برلا مامأ حرفب تمبعل كلذل
 * تمتام موي يلا ادلو قزرت ملف لواش ةنبا لاكلم اماو #* تملق يتلا ءامالا

 عباسلا لصفلا

 ش يبدلا ناثانل كلملا لات * هيادعأ عيمج نم برلا هحاراو انيمطم هتيب يف كلملا واو سلع اهلد

 كلملا دوادل ناثان لاق * قاقش نم ةميخ يف ءبرلا توباتو زرالب فقسم تميب يف لزان يا يعيدبص يلا رظنا

 يلا قلطنا # هل لاقو يبنلا ناثانل برلا يحوا ةليللا كلت ينو تدم هللا نال كلت قا نما
 تدعصا موي ذم اينبم اتيب نكسا ال ينل ال أ ينل 1 وبلا ربل لرب انوا يربرعار راجعي



 تملق يلعل ليارسا ونب اوراس ام ثيح #2 مايخ نم مبنيب يتيب ناك لب مويلا يلا رصم ضرأ نم ليارسأ ينب

 نم اتيب يل نونبت ال اذامل تملق يلعل وا يبعش ليارسا لا يغري نا هترما نمم ليارسأ ينب طابسأ نم طبسل
 كب تيجو منغلا صضبرم نم كترتخا يذلا انا يوقلا برلا لوقي اذكه يدبع دوادل نآلا لقف ه«زرالا بشخ
 عيمج تمكلهاو كمرهجوت ف ثيح ' كترصنو «تلدنعأو * يبعش ليارسأ لا أربدم نوكتل مدغلا فلخ نم

 ليارسا لا كلب مظعال كلذو #2 اهفارشاو ضرالا ثاولم ءامسا نم مظعا اميظع امسأ كل تريصو كيادعا
 تكترما 'موي ذنم اوناك امك * مهدبعتست ةمثالا دوعت الو اضيأ نوعزفي الو ةينامطالاو ءاجرلا نكسم مهنكساو يبعش
 اذإ» # كتيب مظعيو كمظعي برلاو كيادعا عييمج نم كتحرا دقف تنا اماو يبعش ليارسا لا ربدت نا

 اتيب ينبي وهو د هكلم تمبثاو ثادعب كبلص نم جرخ# يذلا تلدلو ميقا كيابا يلا تضبقو كرمع لمك

 لجر بيضقب ةتبداو هتمضإو ءاطخاو لهج ناو انبا يل نوكي وهو ابا هل ريصاو # دبالا يلا هكلم ربنم .ملصاو يمسال
 ينأ كلبق ناك يذلا لواشب تمعنص امك هب عنصا الو هنع ليزا الف يتمعن اماو * سانلا هب دلمت يذلا دلجلابو

 * دبالا يلا اتباث انيمأ نوكي كربنم دبالا يلا اتباث انيما ككلمو كتيب نوكي لب * يدي نيب نم هتفرصا
 لاقو برلا ماما كانه سلجو برلا تيب يلا كلملا دواد ءاجن دوادل ناثان لاق يحولا اذهو هلك مالكلا اذه
 تلق يذلا يهالاو يبر اي ثلدنع ليلق اذه' # ةمظعلا هذه يلا يسغلب يذلا يتيب امو يهالاو يبر اي انا نم

 دواد تدبع ردقي يذلا امو » يهالاو يبر اي ناسنالا يلع دعي اذه ريخغلا هل مودي نا هتدعوو هتيبو كثدبع يف
 اذه كدبعل تمعنص امناو * يهالو يبر اي هل كلوق لجا نم كدبع ةين فرعت تننا كماما قطني نا

 الو كلخم» سيلو يهالاو يبر اي ةمحرلا ميظع كنا لوقا كلذل » كتمعنب ةمظعلا هذه هب ىمغلبو غينصلا .

 اي تنناو مههبشي ضرالا يلع بمعش ياو ليارسأ لا كبعش لثم نمو + انناذاب عمسن ملو كريغ هلا فرعي
 تعنص يذلا معنلاو الآ مهيدل تلمكا يتلا بياهعلاب كتمظع تربظاو كلمسا تسمظعو كبعش. تصلخ بر

 مهتهلصا يذلا ليارسا لأ د ههالل تننا يذلا بعشلا رصم ضرا ند مهتصلخ اهب يتلا ضرالا يلع الوا مهب

 تمبث يهالو يسر اي نآلو د مههألا يمست يهالاو يبر اي تنناو دبالا يلا تلبعش اونوكيل كتصاخ م.تريصو
 يلا كمسإ اهب مظعيل * تملق ام لعفاو دبالا يلا كلوق قدصو ةتيبو كدبع هب تدعو يذلا مالكلا ققحو
 ركُذ كلذلف » دبالا يلا كمامأ السم تدبع دواد تيب نوكيو يوقلا ليارسا هلا اي تلق امك نوكيو دبإلا
 ينتدعو يذلا كسمالك تسبثف انهالاو انبر اي ىتدحلا هلالا تننا نالاو # ةالصلا هذه كسماما يلصي نا هبلق يف كدبع
 يلا كماما اهلصم نوكيا كدبع تميب كرابو نالا .دباف * كتمعنب ريغلا اذهب كدبع تدعو امنا كنال هب

 - »*« دبالا يلا كدكربب تلدبع تيب كثاراب تنناف بر اي هب تمملكت يذلا كنا دبالا

 نماثلا لصفلا

 * نيطسلف لهأ نم هامح ةمار دوأد ذخأو مب رفظو اضيا نيطسلف لها دواد هبراح كلب دعب ناك املف

 يذلا ايحاو امههحسم يذلا لتق نيلبح مسم املك ضرالا يلا مهلاجر عجضاو لابحلاب مهحسمو اضيا نييباوملاب رفظو
 كلم بوحار نب رازعرادهب دواد رفظو * جارخلا هيلا نودوي دوادل اديبع نويباوملا راص' دحاو لبح تحت

 كلم .اجو # ةلومح ةيام هسفنل كرتو تالومعلل شارف دواد لحو افلا نيرشع هلاجر نم لتقو ةلامح
 * لاجر افلا نيرشعو نينثأ مودا نم دواد لئثقف نيبيصن كلم رازعراده انيعيل قشمد بحاصو مودا
 هللا رفظو جارحلا هيلا نودوي دوادل اديبع مودا لها راصو قشمدو مودأ يلع كامع دواد لمعتساو
 دواد ذخاو *# رازعراده ديبع عم تنناك يتلا بهذلا بااقح دواد ذحلاو # هجوت ام ثيح دواد

 رازعراده يرق يتورب نمو حاباط نم ذخاو ميلشروا يلا هب يتاو اريثك اساحت رازعراده ناطلس نم اضيا كلملا
 ا ع



 دواد يلا ماروي هنبا لسراف # رازعراده دانجا لتق -دواد نا ةامح كلم عوت عمسو *#  اريثك الام

 ذخاو !رابج الحر ناك رازعراده نال هدانجاو رازعرادبب رفظ ثيح رفظلاب هينهيو هل اوعديو هيلع ملسي كلملا
 ةضفلا عم برلل ةميرح كلملا دواد اهريصو #2 دوأاد اهب يتاف اساحنو ابهدو دضف ةينا هعم عوت نب ماروي

 لها نمو نومع ينب نمو باوم نيو مودا نم ه#* مهب رفظ يذلا بوعشلا عيمج نم ذخا يذلا بهذلاو
 نم عججر ثيح دواد بيراحو #* نيبيصن كلم بوحار نب رازعراده ناطلس نمو نييقالمعلا نمو نيطسلف
 عيمج راصو ابلك مودا ضرا يلع ًالامع دواد ريصو # افلا ةرشع ةينامث لتقو ,ململا داو يف مودا لها هلتق دعب

 دواد ءالمو ليارسا ينب عيمج يلع دواد كلمو د هجوت ثيح دواد برلا صلخو دوادل اديبع مودأ يئب

 نب قوداصو # اركذم دوليخا نب طافاشويو ايروص نب باوي هتبرح بمحاص ناكو # ادعو ارب هبعش ضرا
 ' دانجللاو رارحألا يلع عادايوي نب اينبو »* كلملل ابتاك ايراسو نيربح كلميخا نب راثيباو ينيلجلا بوطيخا
 ظ * ,امظع دوأد وئبو

 عساتلا لصفلا

 ادبع لواشل ناك»و # ناثانوي .لجا نم همحرا لواش لها نم دحا يقب ناك نا يرعش تميل دواد لاقف
 ناسنا يقب كلملا هل لاق »* تادبع انا معن لاق ابيص تننا دواد لاقف كلملا دواد يلا هب يعدف ابيص همسا

 اييص لاق وه نيا كلملا هل لاق # ادعقم نائانويل انبا يقب ابيص لاق هللا لجا نم همحرا لواش تيب نم
 * لواش نب نائانوي نب ثشبيفم همساو هب يتأو كواد لصراف » دول نم ليمج نب ريخام دنع وه كلملل
 كيلع فوخ ال لاق * كدبع كاتا دق لاق ثشبيفم اي دواد لاقف ههجو يلع ادجاس هل رخ دواد يتا املف

 ٍنامدن نيب نوكتو كيبا لواش عرازم عيمج كيلع دراو كيبا ناثانوي لجا نم افورعمو اريخ كلب عناص نال
 يعدف ا ا ا و ع * ادبا يعم ادغتت

 كديبعو كينبو تننا كتريصو #* كوم نبال هتريص دق هتيب لهالو لواشل ناك يثن لك هل لاقو ابيص كلملا
 ادبا يعم يدغتي يل اميدن هتريص دقف كلاوم نب ثشبيفم اماو اهب شيعي ثلالوم نبال تالغلا نولخدت هل ةركا

 كلذك هدبع يديس رمأ. كسل ا * ادبع نورشعو انبا رشع ةسمخ ابيصل ناكو يتديام يلع

 نم لكو ابيص لها راصو اضينم همسأ اريغص انبا ثشبينمل ناكو »* كلملا ءامدن نم ثشبيفم راصو تكلدبع لعفي

 ناكو موي لك كلملا عم يدغتي ناك هنال كلملا ةرضح ميلشرواب ثشبيفم نكسو »* ثشبيفمل اديبع هل
 » أدعقم

 ظ | ' رشاعلا لصفلا

 نون أفو رعم عبصأ دوأد لاقف * هدعب نم نودح هدبا كلمو نومع يب كلم يوت كلذ دعب ناك املف

 ضرا يلا دوأد ديمع ءاجن هيبا يف هيزعيل السر دواد هيلا لسراف .ي يبا عم هوبا عنص امك نومع يلب كلم نبأ

 ينح امركم ناك هنا كل رهظي كيبال اءعركم دواد راص فيك مهديس 0 يب داوق لاقف » نومع يلب

 2م 0 كيلا ةديمع لسراأ امنأو انكي ده لاح فرعيو انضرأ سجب نأ بحأ دوأد أمناو 2 ءازعلاب كيلا لسرأ

 اوربخاو #* دواد يلا مهدرو 0 3 اباشن 06 يف زرغو مهاحل فصن قلم 0 ديبع نونح ذخاف

 ونب لاسراف دواد يإ ١! اواسا دق هلا نومع ونب نار اهلك هانا نولخدت مث 0 يتح احبرا يف اوسلجا

 سي فلاب 0 كلم مهدجلاو سراف فلا نيرشعب 0 ابوص نب مودأو بوحار نب موداب اوراجتساو نومع
 لاطبالا لاجرلا عيمجو باوي لسراف دواد غلبف * لجر فلا ةرشع ينئاب بوطيصا كلم مهدجلاو



  بوطيصاو اكعم كلم باعسا اماف برحلل ابوص نب موداو بوحار نب مودا لخدم يف اوفطصاو نومع ونب جرخو
 و سعتلا هفلخ نمو هيدي نيب دانجالا ال ويطيب يس احرار يارب أ وص

 ىلع يوقف دك ف مود نأ تميار نأ هوخلا با هل لاقو 2 نومع يلب براخ نأ ةرمأو هيخأ ءاسدبأ نا مهعفدف

 يرق لحا نمو انبعش لجا نم دهاجنو برعلل فطصنو يوقتنو »ف كتنعا نومع ونب كيلع يوق نأو ينعاف

 نم اومزهناف مهبراحتل :مودا لا يلا هعم نيذلا بسعشلاو باوي.اندو #* بمحا ام انب عنصي برلاو انهالا

 500 زعبوش 0 08 لا اوعمتجاو يترشلا تارفلا بناج نم نيذلا نيينامودالا جرخأو رازعرأده لسرأو

 أوواجو ندرآلا اوزاجو ليارسأ ينب عيمج عمجن كلذب دواد اوربخاو 7* موقلا لوا يف ناك هنالرازعراده ةبرح
 يدي نيب نم نويناموداألا برهو د مودا لا دواد براحو ليارسا يدب هب ةيراعمل مودأ لأ بفطصاو مليح يلا

 لاجر ةعب ب ةلامح لك يلع ةلامح ةيامعبسو اغلا ا يلع 1 يذلا "3 لأ 0 ا لتقو ليارسا : ظ

 1 #2 اضيا ن نومع ينب 00

 رقع يداحلا لصفلا

 ليارسا ينب عيمج مهعمو هديبعو باوي و لسرا برهلا مهنكمي يذلا تقولا يف ةنسلا مامت ناك املف

 نون نما نواد مان ناسعلا رت" ناك ايلف ل ميلكرو أ يق يتبق قواد اماقا وحمير لو ارازتق نوم يب رادو
 * ادج ةليمج ةءارملا تنناكو اهتيب قوف مهتست ةءارماب رصبف هرصق قوف يشمتي تيبلا قوف دعصو هسلج“
 السر دواد ابيلا لصراف # يناثاجلا ايروا ةءارما ماعنيخا ةنبا_عبشتب هذه هل اولاقف ةءارملا نع لءاسو دواأد لسراف
 ةءارملا تلبهت # ابتيب يلا تنعجرو تمجرخ مث ههيلع لخد اهثمط نم ترهطتو هيلع تملخد املف هيلا اهلوحو
 ٍناناجلا ايروا يلا لسرا لاقو السر باوي يلا دواد لسراف * تلبح دق يننا تلاقو هتربخا دواد يلا تلسراو
 دواد لاق مث # هتبراحتو باوي نعو بعشلا نع ايروا دواد لءاسف دواد يلا ايروا .اجف .* باوي هلسراف
 دقرف #* ةرياجج عبتي ناب كلملا رماو كلملا دنع نم ايروا جرخت لستغاو حرتساو كتيب يلا لزنا ايروال
 يلا لزني مل ايروا نا 0 » هتيب 0 لرني ملو كلملا ديبع عم كلملا باب ىلع ايروا

 دهع توبات دوادل ايروا لاق د كتيب يلا لزنت ام كلاب ام رفسلا نم تميج ايروأل دواد لاق هتيب

 0 .ارحصلا ف لوزن يديس 5 ديبعو يديس باويو مايغلا ىف لوزن ليارسأ لاو ادوهي لاو برلا

 دواد لاق # اذه لعفنا ام ينا كسفن ةايحو كتايحو ال يلها يلا لخذاو برشاو لكاو يلزنم يلا قللطنا
 كوأد هاعد دغلا نم .ناك املف * مويلا كتللد ميلشروأ يف ايروا يقبو كلتتلسرا ادغ ناك اداو مويلا ربصأ ايروأ

 ناك املف # هلزنم يلا لزني ملو ساردلا عم كلملا باب دنع دقرو ايسمم جرخو لمثو برشو هعم يدغتف
 لوا يف ايروأ ريص اذكه باتكلا يف لاقو # ايروا عم هلسراو اباتك باوي يلا دواد بتك ثلاثلا مويلا يف

 عم ايروا ماقاو ةيرقلا لوح باوي لزن املف * لتقيل هدحو هوكرتاو اوعجرا بردلا كبتشا اذاو بر
 * اضيا يناثاجلا ايروا لتقو واد ديبع نم موق كانه لعقو باوي اوبراعن ةيرقلا لها جرف # لاطبالا لاجرلا
 كمالك نم تغرف اذا هل لاقو لوسرلا باوي رماوو د: برها يف ناك ام عيمجب هربخاو واد يلا باوي لسراف
 اوبراعتل ةنيدملا روس نم متوند اذامل لاقو كلملا بضغ اذاف * برها يف ناك يش لكب هايا ثكرابخاو كلملل
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 ةعطقب ةءارما هتمر امنأ سيلا نوعدج نب كلميبا لتق نم # مكنومري ةنيدملا روس قوف نيذلا نا نوملعت اما
 * لحق كدبع ناثاجلا ايروا نا لق لوقلا اذه لاق داروسلا نم متوند اذاملف صيبت يف تامو روسلا قوف نم احر
 يلا انيلأ اوجرخو انورثاكف موقلا انرصاح دوادل لوسرلا لاقو * باوي هل لاق ام عيمج# هربخاو لوسرلا قلطناف

  لتقو كلملا اهيا ثاديبع نم لتقو روسلا قوف اوناك يذلا انومرف  ةيرقلا باب انرص يتخخ مهانبراحو .ارعصلا .
 لكم برها يف ضرعي دق هنال كلذ كيلع قشي ال باويل لق لوسزلل دواد لاق. * اضيا كدبع يناثاجلا ايروا

 اهجوز نا يناثاجلا ايروا ةءارما تنعمسو # اهبرختو اهعتفت كنإف برعلاب اهيلع ملو ةيرقلا رصاح ههابشاو اذه
 ةءارعا هل تراصو هرصق يلا اهلخداو اهذخاف دواد لسرا اهتحانم مايأ تممت املف # اهجوز يلع تمحانف تام

 #« ببرلا مامأ دواد لمع ءاسو انبأ هل تدلوو

 ظ رشع يناثلا لصفلا

 + نيكسم رخآلاو ينغ امهدحا ةدحاو يرق يف نالجر ناك هل لاقو هاتاف يبنلا ناثان دواد يلا برلا لسراف

 شيعت تنناكو هدنع تنناك ةريغص ةدحاو ةلخر ريغ هل نكي مل نيكسملاو * ةريثك ايشاومو ارقبو امنغ ينغلل ناكو
 ينغلا كلذب لزن هنا ضرعف # هتنباك هدنع تنناكو هعم دقرتو هساك نم بيرشتو ةزبخ نم لكءات هتيب يف هعم

 نيكسملا كلذ ةلخر ذخا هنكلو هب لزن يذلا فيضال يهيو اهنم ذخاي نا هرقبو همنغ يلع قفشف فيض
 عنص يذلا لجرلا نا برلا وه يح لاقو لجرلا يلع ذينيح كلملا بضغف # هب لزن يذلا فيصلل اهءايهو .

 * مخرب ملو لعفلا اذه لعف هنال ةلخرلا ضوع تالخر ةعبرا هنم ذخوت نأ يغبني »* توملا هيلع بجو دق اذه

 لا يلع اكلم_ كتريصو كدحسم انا ليارسا هلا هللا لوقي اذكه كلذ لعف يذلا لجرلا تننا دوادل ناثان لاق
 كسدطلسو كيلاوم ءاسمن تكلل حتريصو كالوم تانب كتجوزو 37 لواش دب نم كتذقنا يذلا انأو يبعش ليارسأ

 * نهلثمو نهلثم ديزاف لوقت نأ كلل ينبني ناك ةليلق كثدنع تناك الاف !دوهي تانئبو ليارسأ تانب يلع

 هتءارمأ تذخاو برهلا يف يناثاجلا ايروا تملتقو برلا ماما ميبقلا تبكتراو برلا ةيصوب تيرزا اذامل
 كانال دبالا يلا كتيب نم برحلا حربي ال نآلا نمف * نومع ينب ةبراكحم يف هلتقب ترماو اهب تجوزتو
 كيلع ريثم'ينا برلا لاق برلا لوق عمساف +* كتءارما .اهتريصو يناثاجلا ايروا ةءارما تذخاو يرماب تيرزا
 «تمرنأ * ةعلاظ سمشلاو نييلع لخديو كنم دهشمب كريغ يلا نهعفداو كءاسن ذخاو كتيب نم ارشم ةيلب

 تلبج يبنلا ناثانل دواد لاق * سمشلا يف. ليارسا ينب عيمج هاجت ةينالع كيزجا اناو ارس اذه تلعف
 اذه تملعف كنال نكلو :* ةبوقعب تومت سيل كل رفغ دق ناثان لاق برلا مامأ ةيطخ تمربكتراو ِتلاساو

 برلا برضو هتيب يلا ناثان فرصناو # اعيرس تومي كل دلوي يذلا نبالا برلا ءادعا كب تمشاو لعفلا
 تابو دواد ماصو يبصلا لجا نم برلا يلا دواد بلطف * فثداو دوادل ايروا ةءارعا تدلو يذلا يبصلا

 + اماعط مهعم قذي ملو مهعم مقي ملف ضرالا نم هوميقي نا هتيب لها ةضيشم صرحو * ضرألا يلع دقرو ايواط
 انك ايح يبصلا ناك ذا هنآل اولاق مهيزال هتومب هوربخ نأ دواد ديبع قرفو يبصلا تام عباسلا مويلا يف ناك املف

 :هديبع دوأد يأر املف * أرش هسغدب عصي نأ بناخغ يبصلا تومب نأالا ةربخت 1

 ضرأآلا نع صينو دواد مانف # يوت دق اولاق يبصلا يوت هناملغل دواد لاتف تام دق يبصلا نأ ملع نورواشتب

 + لكاف هبلا مدقف ماعط هيلا مدقي نا رعادو هتيب ب ىلا عجرو دجسف برلا تسيب لخدو هبايث ريغو ىنهدناو لستغناو

 تمسمت تام املف يكبتو موصت تمنك ايحا ي يبصلا ناك ثيح تمعنص يذلا عسينصلا اذه ام هديبع هل لاق

 يبصلا محري هللا لعل ملعي نم لوقاو تحارب مرسا تيدك اين ىسسسلا لاك كتميح .ةزأ 3: ميل نا * ىملكاو

 عجري نأ نكمي الف وه اماو هيلا ريصا انا يلا عجري نأ نكمي لعل موصا اداملف يبصلا تام دا اماف  ارويف

 برلا بحاو ناميلس همسا تعدو انبا تدلوو تبحو اضيا اهيلا ل>دو هتءارما عبشتب دواد يزعو د يلا



 » هبحأ دق برا نال 50 هريسفتو اديدي همسا يعدي نا رما.و يبنلا ناثان هيلا لسراو * يبصلا

 ترصاح دق هل لاقو السر باوي لسراو * كلملا ةنيدمب رفظو نومع ينب هنيدم ثبر لها باوي براحو

 اليل هنيدملا تننا مكفت يتح انيلا لبقاو بسعشا ةيقب نآالا عمجاف »* كلملا ةنيدم نم تنكمتو ثبر

 +« اههتفو اهرصاحو اهلها برات“ ثبر يلا راسو بسعشلا مح دوأد عمج * يمساأب مدفلا نوكيو انا اهعتنا

 . ازوجرخاو دواد سار يلع ريصو ةعفترم رهاوج هيف ناكو بهذ نم اراطنق هنزو ناكو هسار يلع نم مهكلم جات ذخاو
 , هيدي نيب مهزاجاو تارايزلاو لسالسلاب مهدشو بععشلا نم اهيف ناك نم لك اوجرخاو # اريثك ابيرح ةيرقلا نم
 ظ * ميلشروا يلا بعشلا عيمجو دواد عجرف نومع ينب يرق عيمجب عنص كلذكو ردقم ريدقتب

 ئ ظ رشع ثلاثلا لصفلا

 اهنال هتخا رما يف نونما متغاو * دواد نب نوذما اهقشعف راماث اهمسأ تنخا مولاشيبال ناك كلذ دعب نمو
 ناكو دوأد يلا ا همسأ ليلخ نوئمال ناكو * يشب اهب عنصي نأ ردقي نكي ملو يرذع كتنناك

 تكتخا باب يلا موي لك ركبت كارا يأ ام كلملا نبا اي نونم# بادانوي لاقف »* اريصب اميكح الجر بادانوي

 كاتا اذاف كريرس يلع دقراو ضرامت باذانوي لاق * يخا مولاشيبا تمخا راماثل قشاع انا هل لاق ييربختت الا
 نم لكأ يامل لرصح تلااب 5 يبو ينمدخأ ينغا راماكب يلا لسرا هل لقت ا كوبا

 كيخا نودمأ يبا يقلطنا اهل لاقو راما يلا دوأد لسصراف 2” اهدب نم لكادو كلد يمال ا 5 نس

 هنم تذخاو # اجنانكشخ هتنجعن اكمرد تذخاف ادقار هتدحوف اهيخا نونمال راماث تمقلطناف د اماعط هل .ئهو

 لاقو * كانه ناك نم لك جرخت اجراخ يدنع نم لك جرخ نونما لاق لكءاي نا هبي ملو هيلا تمسمدقو
 * اعيمج دقرنل يلا يمدقت لاقو اهذخاف لكرايل هيلا نيدو د تيبلا خا 0 ماعطلا يحلاز اماعل نونمأ :

 كعنمي ال هنال كدنع امب هربخاو كلملا نذاتسا كلو ليارسا ينب نيب 0 انفرا تينت اننا تسثاو يللي

 7 - ايما تلا قلغاو 5 يلا ينع هذه هه يرخا ا همدختل "ناك يذلا يتنلا يع دو ه# اهلوق لبقي
 ْ +.اهارو عارصملا قلغو جراخ يلا همداخ اهجرخاف يراذعلا 0 تانب 0 اذك نال ينما سيمق ايلع

 تل رخل كوخا هنال يتخا اي نآلا ينك كمعبتف كوخا نونا ةقلا ان اهرخأ مولاشيبا اهل 0 * تمفرصناو
 قشو ربغلا اذهب كلملا دواد عمسو # ةتوبهبم ابيخا مولاشيبا تيب يف راماث تسسلجن لاب يلع كب عنص ام
 مسخ لحال ادب دش اضغب نودما صضغبأ مولاشيبأ نذل أر الو اريخ نونعأل لقي ملف مولاشيبا اعاف * أدح هيلع

 ينب عيمج مولاشيبا يعدو عيارن دح يف ينل وصاح ٠ يي همنغ زج ةنس لك لالا ناك * ةتخا ا

 ل د لا ا تابنارتل ياي يرث لا لاق

 اي مو سو هل لاق يعم قلطني نا يخا نونما رمق يجت ال تننا تنك ناف مولاشيبا لاق مث
 شب اذا مهل لاقو هديبع را رماو * كلملا ينب عيمجو نونما هعم لسراو هيبا يلا مولاشيبا 2

- 



 امياق كلملا ماقف * دحا مهنم قبي ملو كلملا ينب عيمج لتق مولاشيبا نا دواد يلا ربغلا ءاج اذا قيرطلا
 دواد يخا امش نب باذدانوي ملكو * بايثلا نيقزمم هيدي نيب هديبع ماقو ضرالا يلع سلجو هبايث قزمو

 .يار يف ناك اذه نآل هدحو نونمأ لثق امنا نكلو اولتق كلملا ينب عيمج نأ يديس نظي ال هل لاقو كلملا
 * كتربخا ام يلع ناك امنا لب اولتق هيدب عيمج نا كلملا نظي ال نآلاو # هتخا راماث مضف موي ذم مولاشيبا

 باذانوي لاقف #* لبجلا ةيحان نم نويجي نيريثك اموق يارف قيرطلا يلا نابديدلا رظنف مولاشيبأ بره دقو
 نم غرف املف * كلملا اهيا تلدبع انا كتربخا ام يلع رمالا ناك امناو مهلك كلملا ونب اواج دق كلملل
 مولاشيبا اماف #+ اريثك ءاكب هديبع عيمجو (كلملا يغبو ءاكبلاب مهتاوصأ اوعفرو كلملا وثب اوتا كلملل هلوق

 ثكمف مولاشيبا اماف * ةريثك امايا هنبا يلع دواد نزحو روشاج كلم فهيمع نب ءاملث يلا اجتلاو برهف
 يف يزعت ناك هنال هبلط يف جرخ نا دارأو .* مولاشيبا يلا كلملا دواد بلق نحن نيئس ةئالث روشلج دنع

 ْ < ثدام دق دأ. نونمأ

 رشع عبارلا لصفلا
 تلانه نم يتاو عوقت يلا باوي لسراف  مولاشيبا نع يضر دق كلملا دواد نأ ايروص نب باوي فرعو

 دق يتلا هنيزهلاك يوكو كسار ينهدت الل نزحلا سابل يسبلاو ةنيزحلاك كسفن يريص اهل لاقو ةميكح ةءارماب
 نا اهرماوو مالكلا باوي ابهلعو لوقلا اذه يلوقو كلملا يلا يلخدان # ةريثك امايا اهل تيم يلع تنزح
 . تملاقو اهبجوب ضرالا يلع ةدجاس هل ترخو كلملا يلا ةيعقتالا ةءارمالا تلخدف د كلملا ماما هب قلطنت
 ذنم يلجر يفوت دق ةلمرا ةءارما يننا انيقي هل تلاق كلاح ام كلملا اهل لاق * يديس كلملا اهيا ينصلخ
  هلتقو هبحاص امهدحا ربقو امبنيب صلخ نم نكي ملو .ارحصلا يف التتقاو اهصتخا نائبا كتمال ناك» * نيح

 يفرصنا ابل لاق * ضرالا هجو يلع اركذ امهنيب يل اوكرتي او يل تميقب يتلا ةرمجلا اوفطي :نا نوديريو ثياولا
 اذهو ةييسلا هذه يديس كلملا اهيا كلملل ةيعقتالا ةءارمالا تلاق * كظفح# نم رمءاس يناف كلزنم يللا

 .ينيتاف ءايش كل لاق وأ كل ضرع نم كلملا اهل لاق #* نايرب هربنمو كلملاو يبا تيب يلعو يلع بنذلا
 لب اعيرس هدسفي الو لتقي نم لك بتاعي ال كبر هللا نا كلملا اهيا ركذا تلاق د اضيا كل ضرعي ال هناف هب

 تلاق #2 يملكت كلملا ابل لاق ةملك كملكت نا كتمال كلملا اهيا نذا ةءارملا تلاق د ضرالا يلع كنبا
 : نا دب ال ةبوقعلا بجوتسا يذلا نا كلملا اهيا تلق اذاملو هللا بعش يف ةركفلا هذه تركف اذامل ةءارملا هل

 تربخا دقف #* ناسنا لعف هيلع يفخخي الو ةركف ركفيو سفنلا عزني ال هللا ناو عمتج# الو ضرالا يلع .قفدي

 يديا نم هتما. ذقني هلعل هلك اذهب كلملا ربخا انا تلقو يناذا دق بععشلا نال يدنع امب نالا كلملا اهيا

 ريضيو يديس كلملا لوق ققحس كتما. تلاق * برلا ةئارو نم يثراو اوكلبهيو وكلبي اليل * سانلا
 نوكي كبر هللاف رشلاو ريخخلا عامسب يديس كلملا فصتي كلذك هللا كالم فصتي امك هنا لجا نم نابرقلاك

 * يديس كلملا اهيا لق ةءارملا هل تلاق هنع كلاسا امم ءايش يفخت ال الياق ةءارملا يلع كلملا در #* هكعم

 مل ينأ كلملا اهيا كسفن ةايحو تلاقو ةءارملا تبباجا .تمعنص يذلا اذه تلعف باوي رماب كلملا اهل لاق

 * تلق ام لوقا نا ينملع وهو تلعف ام لعفا نأ ينر ما. باوي كدبع ةرسي الو ةنمي كلملا لوق نع لما

 * ضرالا يف يشب لك ملعيو برلا كلالم ةمكحت ميكح يديسو لعف ام باوي كدبع لعف كلذل ينيباحت كلعل

 ادجاس ضرالا يلع ههجوب باوي رف + يتفلا مولاشيباب ينتإو قلطنا كلوقك تلعف دق باويل كلملا ,لات



 هارا الو يلا لخدي الو هلزنم يلا فرصني كلملا لاقو .* ميلشروا ىلا مولاشيباب . يتاو روشاج يلا قلطناو باوي

 هنال لامجلاب مولاشيبا هبشي لجر ليارسا يب يف نكي مإو #* كلملا هجو ري ملو هلزنم يلا مولاشيبا .فرصناف»

 هثاللث مولاشيبال دلوو . » كلملا لاقثمب لاقثم ينيام هرعش نم ذخاي ام نزو ناكو هيلع رثكي ناك هنال هنم ذخاي

 نأ هرسي ملو ةيناث اضيا لسراو هيتءاي نا بص ملو كلملا يلا هلسريل باوي يلا مولاشيبا لسراف » كلملا

 لاق * يتعرزم كديبع قرحا اذامل مولاشيبال باوي لاقف مولاشيبا لزنم يلا باوي قلطناو * باوي

 ضرالا يلع ههجوب دج, كلملا يلا مولاشيبا لخدف مولاشيبا كلملا اعدف مولاشيبا مالكب هربخاف كلملا يلا باوي
 * مولاشيبا كلملا لبقو هيدي نيب

 رشع سماغلا لصفلا | ظ

 ركبي مولاشيبا ناكو د هيدي نيب. نوريسي الجار نوسمخو اناسرفو اليخو :بكارم مولاشيبا ذحتأ كلذ دعب نم
 يأ نم لوقيو هيلا هوعديف كلملا يلا يضتقي نا ديري ةموصخ هل لجر لك رظنيو كلملا باب دنع سلجو
 اميقتسم كمالك يرا مولاشيبا هل لوقيف »* ليارسا يب ليابق نم ةليبق نم كدبع انا لوقيف تنا :ةيرق

 يا يلاو ضرألا يلع ايضاق ترص ول تميل مولاشيبال لوقيف »+ كمالك عمسي نم كلملا دنع كل سيلو انسح
 هل دجسيل لجرلا ماق اذاف ةموصخ يلا يتءاي لجر لك ناك اذاف # هيكزاف مكحو اعدتسا هل نوكي نمم لجر لك
 كلملا نوتءاي. اوناك نيذلا ليارسا ينب عيمج مولاشيبأ عينص اذه نلكو # اهلبقيو هديب كسمي مولاشيب ا ناك

 كلملل مولاشيبا لاق نينس ةعبرا دعب نمو #* ليارسا ينب عيمج بولق مولاشيبا يلا يغصاف هيدي نيب اوضقيل
 نا تملقو مودأو روشاج تسنك ثيح ارذن رذن كدبع نآل * نوربح يلع ارذن يضقاف قلطنا نا ديرأ يآ
 لسراو # نوربح يلا قلطنا ماتف مالسب قلطنا كلملا هل لاق * نوربح برلا دبعا ميلغروا يلا هللا يندر
 كلم دق مولاشيبا نا اولوق روفاشلا توص متعمس اذا لاقو مهرماو ليارسا ينب طابسا عيمج يلا سيساوج مولاشيبا
 لسراو #* هسفن يف ام اوملعي نا ريغ نم هعم اوقلطناو لجر اتيام مولاشيبا عم فرصنا دق ناكو * نيربح
 يلا اواج نيذلا رثكو هلل ةمحبان .مبذي وهو وليج نم هتيرق نم هذخاو يناولجلا دواد ريزو لافوثيخا يلا مولاشيبأ
 تمفص دق هل اولاقو دواد يلا نوربتملا اواجف # مولاشيبا عم يذلا بععشلا رثكو ادج ةنتفلا تدتشاو ميلاشيبا
 اوموق ميلشروا يف هعم نيذلا ةديبع عيمجل دواد لاتف * كلميل هوبحاو مولاشيبال ليارسا ينب عيمج بولق

 لزنيو انكرديو انيلع لج# نا لبق اعيرس اذب اوبرها هنم اوجنل نأ ردقن الو مولاشيبا انكردي نا لبق برهن انب
 اذكه انديم كلملا اهيا تببحا ام كلملل كلملا ديبع لاق * فيسلاب انتيرق يف نم لك لتقيو ءالبلا انب

 بعشلا عيمجو كلعلا جرخو #2 هتيب نظفحبل يرارسلا نم ةرشع هرصق يف كلملا لزنف * تديبع عنصت
 ه:دانجا عيمجو هديبع عيمج هب رمو #* نوزوجس فيك هديبع عيمج يلا رظنيل ةيرقلا جراخ كلملا ماقو هعم
 ادامل يناثاجلا ينال كلملا لاق #* هعم او>رخ هوتا نيذلا لجر ةيام تس نيين اثاجلا عيمحجو ةرارحا عيمجو

 انتيتا سمعا # ايفعتسم كدالب نم انتيج امناو بيرغ كنال كلملا عم جرخ ال انعم جرخت اخيا تننأ

 * انسح الوزن كباحساو كتوخا لزناو تننا قبا قلطنا ثيح قلطنم انا انعم جر نأ كنفلكن مويلاو



 2  دوأد ديب كملسأ ملو هيابحاو هتوخا يلع تممعناو افورعم لواش كيبا تميب لهاب انا تمعنص دقو ادوهي يب انا

 لعفي كلذك دوادل برلا لاق امك الإ ديزي اذكهو رانباب هللا عنصي اذكه د مويلا ةءارمالا مثأ يلع تركذ تناو

 * عبص ريب يتحو ناد نم اذوهي يلعو ليارسا يلع دواد يسرك ميقيلو لواش تيب نم ةكلمملا دعبتتل هب
 هذه ام هل لوقي دواد يلا السر رانبا ثعبو #+ هتيشخ نم الرق رانبا بيج نا لوشابشا اضيا عطتسي مو:

 كعم ادهع ميقأ انا ادسح دوأد لاقف ه»* ليارسأ عيمج كيلا درا تكلعم يدي هذهو يعم ادهع مقا ضرالا

 يلا السر دواد ثععبو #* لواش نبا لاكلم كعم يتات يتح يهجو يرت ال كنم بلطا ادحاو ارما نكلو
 لوشابشا ثععبو # نيينيطسلفلا نم ةفلغ يتيامب اهتبطخ يتلا يتءارما ينطعا هل لاقف لواش نب لوشابشا
 عجرا رانبا هل لاقف ميروح تيب يتح اهأرو يكبيو ريسي اهلعب بهدو »* شيل نب يطلف اهلعب دنع نم اهذخاو
 ' كلمي نا نوبلطت متنك كللد لبق نمو نسما نم مهل لاقف ليارسا حويش يلع تناك رانبا ةملكو # عجرف
 ليارسأ يبعشل اصالخ عصا يدبع دواد ديب نأ دواد يلع لاق برلأ نآل اولعفاف اذكه نآلف * نواد مكيلع

 دواد مادق ملكتي رانبا بهذو نيساينب مادق اضيارانبا ملكتف ميهيادعا عيمج دي نمو نيينيطسلفلا دي نم

 الجر نورشع هعمو دواد يلا رانبا يتاو * نيماينب تسيب عيمجو ليارسا عيمج ينيع يف نسح امل نوربحب
 يديسل عمجاف قلطنا دوادل رانبا لاقف #* اريبك اميظع ءاكتم هعم نيذلا الجر نيرشعلاو رانبأل دواد عنصف

 اذاو #* املاس قلطناف رانبا دواد ثعبف كسفن ةوهش لكب كلمتف اقاثيم كعم نوميقيو ليارسا عيمح كلملا

 هلسرا هنال نوربح يف دواد دنع نكي مل رانباو مهعم ةميظع ةقياسو شيجلا نم اوتا دق باويو دواد لاجر
 كلملا يلا ران نب رانبا .اح دق ناب باوي اوربخاف هعم نيذلا بعشلا عيمجو باوي يتاو * املاس قلطناف

 + كدنع نم قلطناو هتلسرا !ذامل كيلا رانبا يتا :نيح تععنص اذام هل لاقف # املاد قلطناف هلسراو دواد
 نم باوي جرف # عناص تننا ام فرعيلو لجرخ#و كلخدم فرعيلو كتعيدغأ ءاج امنا رانبا نا ملعت اما
 نم الخآد باوي هافخاو نوربح يلا رانبا عجرف # ملعي ال دوادو المرك نم هدرف رانبا يرو السر ثعبف دواد دنع

 ' يرب انأ لاقف دعب نم وأد عمسف # هيخا لياسع مدب تامف هنطب يلع كانه هبرصف نوكس يف هملكيل بابلا

 مدعي الو هيبا تيب عيمج سار يلعو باوي سار يلع ميرتسي #رانبا مد نم رهدلل برلا مادق يتكممو .

 يف طقسي نم الو رعشلا لزغي اريقف مدعي الو صربلاو لسلا هب نمو سجنلا بجوي يذلا ينملا ريطقت اوي تيب
 * برها يف نوعبجب امهاخا لياسع لتق نيح رانبا التق هوخا ياسيباو باوي #ربخلا هزوعي نم الو بمرعلا
 دواد كلملاو رانبا مادق اوحونو حوسملا اوستكاو مكبايث اوقرخ هعم نيذلا بعشلا عيمجلو باويل دواد لاقف

 عيمج اكبو رانبا ربق يلع اكبف هتوص كلملا عفرو نوربح رانبا اوربقو *ريرسلا ءارو نوشمي بعشلا عيمجو
 ريغب كالجرو طبرت مل تلادي #*رانبا تام نائانوي توم لثم لاقو رانبا يلع كلملا نزحو * بعشلا

 نأ لبق نم يديري اذكهو يب هللا عنصي اذكه لاقو راهنلا كلذ يف دواد مسقاف رابنلاب ازبخ دواد اومعطي نا
 مهديعأ يف ,ملصف رانبا مد نم يرب دواد نا اوملع بعشلا عيمجو * يقسأ وأ ازبخ معطا ل سمشلا برغت

 مل هنا مويلا كلذ ليارسأ عيمجو بعشلا عيمج ملعو * بعشلا عيمج نيعا يف نسحو كلملا عنص املك
 اناو * ليارسا نم مويلا طقس ريبك سيير هنا نوملعت اما كلملا لاقف #ران نب رانبا لتق كلملا نم نكي
 * هتيلب لثم ةيلبلا لعاف برلا يزاجي ينم يوقا ايروص ينب موقلا الاه تيار امم فياخ يناف مويلا

 ظ عبارلا لصفلا
 نآالجر نا مث * بعشلا عيمج عزفو هادي تمخرتساف نوربح) رانبا تام دق ناب لواش نب لوشابشا عمسف

 نم يتورب نم يذلا نومر انبا باخار رخآلا مساو انعب دحاولا مسا لواش ينب عم اوناك نيذلا وزغلا باحصا نم



 كانه اوناكف ميثاج يلا نويتوربلا اوبره نكلو #* نيماينب يب عم ةدودعم اضيا يتورب نا لجا نم نيماينب ينب
 لواش ةحبص تاج نيح نينس ةسمخ نب ناكو نيلجرلا نمز نبا لواش نب ناثانويل ناكو  مويلا يتح اناكس
 همساو ادعقم راصو هالجر ترسكناف عقو برهلل ةلهعتسم تنناك اذاو تمبرهو هتياد هتلمهن لاعرزيا نم ناثانويو

 اميان ناكو لوشابشا تيب يلا راهنلا يمح نيح اوتاف انعبو باخار نويتوربلا نومر ونب بهذو * ثشبيفم
 أوتا مهنال * هوخا انعبو هباخار هنطب يلع هوبرضف راجملا ذخاو تييبلا لخاد اولخدف #* رابنلا فاصتنا تمقو

 * هلك ليللا ابارع قيرط يف اراسو اوبرهو هصار اوذخاو هولتقو هوبرضف هشرفم تيب يف هريرس يلع ميان وه» تيبلا
 كسفن بلاطو كودع لواش نب لوشابشا سار هذه دواد كلملل اولاقف نوربحل نواد يلا لوشابشا سارب اوتاو
 نومر ينب هاخا انعبو باخار دواد باجاف #* هتيرذ نمو لواش نم .مويلا هتبلط كلملا انديسا برلا نطعيو

 ناقفانملا نالجرلا»و »* يرشبلا ةزياج لدب غلقيصب . هتلتقو هتذخاو اهب حرفا يرشب ٍنرشبي هنا نظو تام لواش
 اوعطقو امهولتقو هباحسصا نم اسان دواد لسراف #* مهكلهاو همد بلطاو هل مقتناف هريرس يلع هنيب يف لجنا القق

 * نوربح رانبا ربق يف هونفدف لوشابشا سار اماف نوربح ةمكالا يلع امهوبلصو امهلجراو امهيديا

 سماخغلا لصفلا

 نم لواو سماو * كمظعو كمهل نحن هل اولاقو نوربح دواد يلا ليارسا يب ليابق عيمج عمتجاو

 2 دواد اوهيسمو بزلا ماما دواد مهدهاعو نوربح دواد لا ليارسأ يب ةديشم هيمج عمتجاو #* مهربدت تسننأو

 لا يلع اهنم كلم * ةنس نيعبرا كلسو كلم موي ةهنس نوثالث هيلع يتا دق ناكو + ليارسا يب يلع اكلم

 + اذوهي ينبو ليارسا ينب عيمج يلع ةنس نيثالثو ةثالث ميلشرواب كلمو رهشا هتسو نينس ةعبس نوربح اذوهي

 ةيرق يلو نويابهص (ثنورصص دواد مقنو * انهاه دوأد لخدي ١ أولاقو انهاه دعقمو امعا لك كلهت ينح انهاه

 آنا دعقمو امعا نم ةصرت أوندي نم لكو نييناسوبيلا نم الحر برضي نم لك مويلا كلذ ف دوأد لاق ان دوأد

 نكسو »* هللا تيب دعقم الو امعا لخدي ال نولوقي كلذلف اهل اضغاب نواذ سفنل اودع وهف نييناسوبيلا لثق

 هناطلس عفتريو مظعي دواد ناكو * لخادم اهلوح دواد ينبو دواد ةيرق تيمسو نويدبص يهو ثورصمب دوأد
 قاذح عانص نوراهحلو ربونص بشخ :مهعم دواد يلا السر روص كلم ماريح ليراو #* هعم يوقلا برلا هللأو

 مظعو ليارصأ يب يلع هكلمو هيسرك تمبث دك هللأ نأ دوأد بفرعو هو ارصق دوادل أودبو ةر : نوعطقي نيذلاو

 نوني دوادل دلوو نوربح نم هيج“ دعب ميلشرواب يرارسو ءاسن اضيا واد جوزتو د هبعش يلع هناطلسو هكلم
 عشيلاو راباخويو ناميلسو نائانو بوخاسو عوماس ميلشرواب هل“ اودلو نيذلا نينئبلا ءامسأ هذهو تل اصيا تانئبو

 ليارسأا يدب يلع اكلم صسم دق دواد نأ نيطسلف لها عمسو ه# طلفيلاو عديلاو عمسيلاو * عيفيو غافنو

 * ةربابجلا روغ نيطسلف لها لزنو * ثورصم لزنف دواد غلبف دواد اوبراحلل نيطسلف لها عيمج دعصو
 دوأد ءاجو د* كيلا مهعفدأ يناف دعصا برلا هل لاق يلا مهعفدت نيطسلف لها يلا دعصأ لاقو برلا يلا بلطو

 يمس كلذل ءاملا رجن ام لثم يماما يادعا برلا رجن دواد لاقو كانه نيلدسلف لها لتاقو ميصرف لعب يلا
 اودعصي نا نيطسلف لها اوداعو # هباحساو دواد اهوذخان كانه مهمانصا اوكرتو د ميصارف لعب عضوملا كلد

 نكلو دعصت ال هل لاق مهيلا دوعصلا يف برلا يلا واد بمللطو # ةربابجلا روغ .اولزنو اضيا ليارسا يب ةبر

 لابج سار يلع: ليغلا رفاوح توص تععمس اذاف # ميخاب لابج يف مهعقاوو مهنلخ نم مهيلع ذهن عجرا



 برلا ةرما امك دوأد لعفو #* نيطسلف لها ركسع برضاو كماما جراخ برلا ناف يوتاو ذينيح رتعاف ميخاب

 اودعصيل عبج يلا ادوهي بسعش عيمجو وه قلطناو دواد صهنو ج# افلا نيثآلث ليارسأ يب كثادحأ دوأد عمجو

 ببرلا دهع توبات اولعجو #* نيبوراكلا برر يوقلا برلا مسا يعد ثيح نم برلا دهع توبات تلانه نم
 لجعلا ناربدي باذانيبا انبا ايخاو ازاع ناكو ثاعبج يف يذلا باذانيبا تيب نم هولمحو ةديدج ةلجع يلع
 ماما ريسي ايخا لعجو كاعبج يف يذلا باذانيبا تيب نم هللا دهع توبات اولمحو د هفلخ نم هناقوسيو
 . فزاعملاو ناديعلاو ةياربلابو ربونصلا بشخ برلا مامأ نوئغي اوناكف ليارسأ ينب عيمجو دواد اعاف + توباتلا

 برلا دهع توبات يلا هدي ازاع دمف ةملصملا ردايبلا عضوم يلا توباتلاب اواجف * جونصلاو ةعبرملا لوبطلاو
 هنال هبقاعو هللا هبرضو ازاع ىلع هللا برلا بضغ دتشاو # طابرلا نم تللسنا دق تناك ناريثلا نال هكسماف
 نم هب لزن امل نزحو ازاع توم دواد يلع ىشم »* برلا توبات يدي نيب ازاع تامو توباتلا يلا هدي دم

 فيك لاقو برلا نم مويلا كلذ يف دواد قرفو د مويلا يلا ازاع ةملث عضوملا كلذ مسا يعدف برلا ةبوقع
 مودا ديبوع تيب ىلا هب قلطناو هتيرق يلا يبرلا توبات لخدي نأ دواد يقتاو #* يلا برلا دهع توبات لخدا
 لها عيمجو مودا ديبوع يلع برلا ترابو رهشا ةثالث مودا ديبوع دنع برلا ذهع توبات ثكمو # يناثاجلا

 يلعو يناثاهلا مودا ديبوع يلع. تراب دق برلا نا هل اولاقو كلملا دواد ربخاف * برلا توبات لجا نم هتيب.
 ملف * مرفب دواد ةيرق يلا مودأ ديبوع تسيب نم توباتلا دعصاو هدواأد قلطناف برلا توبات لجا نم هل يش لك

 دواد ناكو بمرلا ةزع لكب ميجسي لعجو ج# ةقولعم اناريث هلل ميابذ دواد برق تاوطخ ةتس توباتلاب اوزاج
 +. نورقلاب ضفنلاو ركشلا تاوصاب توباتلا. نودعصي ليارسا ينب عيمجو دواد ناك» * سقمذ نم ةبج اسبال
 كلملا نواد ترصباو ةوك نم ةعلطتم دواد ةءارما لواش ةنبا لاكلم تاكو دواد ةيرق يف دهعلا توبات ريصو
 نواد هل برض يتلا ةميهنلا يف هولعجو هب اوتاف برلا توباتو © * اهبلق يف هتردزاف برلا ماما بعليو برطي
 بسعشلا اعد برلت هئيبارقو هحابد نم دواد خرف املف * برلل ةمات نيبارقو ميابذ مويلا كلذ يف دواد برقو

 نم افيغر سار لكل مهءاسنو مهلاجر ليارسا لا. عيمجو بعشلا عيمجل مستو #* يرقلا برلا مساب مهكرابو
 هلزنم يلا يتا اضيأ دوادو * هلزنم يلا .رمأ لك بعشلا عيمج فرصناو رمخ ساكو محل نم ةعطقو زبخ
 مويلا بعلي ناك هنا هعينص لمجاو ليارسا كلم مويلا نسحا ناك ام هل تلاقو لواش ةنبا لاكلم هتلبقتساف
 هكللذ تللعف لاكلمل دواد لاق # ديبعلا ضعبكو مبنم :دحاوك سانلا عيمجل ارهاظ ه:ديبعو هياما هاجت برطيو

 ليارسا لا. هبعشل اربدم نوكا نا نرماو هتيب لها عيمج يلعو. كيبا يلع ينلصنو ينراتخا يذلا برلا ماما.
 نم برلا دنع مركاب انا سيل يسفن دنع ليلد ينل ليلق يل اضيا اذهو» د برلا مامأ حرفب.تمبعل كلذل

 * تتام موي يلا ادلو قزرت ملف لواش ةنبا لاكلم اماو * تلق يتلا .امللا

 آ عباسلا لصفلا 00 ١
 ' يبنلا ناثانل كلملا لاق «* هيادعا عيمج نم برلا هحاراو انيمطم هتيب يف كلملا دواد سلج املف

 كلملا دوادل ناثا لاق * قاقش نم ةميخ يف برلا توباتو زرالب فقسم تميب يف لزان يلا يعينص يلا رظنا

 يلا قلطنا # هل لاقو يبنلا ناثانل برلا يحوا ةليللا كلت ينو 2 * كعم هللا نال كبلق يف ام عنصا
 تددعضا موي ذم اينبم اتيب نكسا ال ينل # اتيب يل ينبت ال تننا برلا لوقي اذكه هل لقو هربخاو دواد يدبع

 ا



 تملق يلعل ليارسا وئب اوراس ام ثيح #2 مايخ نم مبنيب يتيب ناك لب مويلا يلا رصم ضرا نم ليارسأ يئب

 نم اتيب يل نونبت ال ادامل تلق يلعل وا يبعش ليارسا لا يغري نا هترمأ نمم ليارسا ينب طابسأ نم طبسل
 كلب تيجو منغلا سشسبرم نم كترتخا يذلا انا يوقلا برلا لوقي اذكه يدبع دوادل نآلا لقف ه#*زرألا بشخ

 عيمج تنكلهاو تمهحوت ١١ ثيح ' كترصنو هتلتنعاو :*: يبعش ليارسأ لال اربدم نوكتل مدغلا فلخ نم

 ليارسا لا كلب ملظعال كلذو #2 اهفارشاو ضرالا كولم ءامسا نم مظعا اميظع امسأ كلل تريصو كيادعا

 كترما موي ذنم اوناك امك * مهدبعتست ةمثالا دوعت الو اضيأ نوعزفي الو ةينامطالاو ءاجرلا نكسم مهنكساو يبعش
 اذإو د كتيب مظعيو كمظعي برلاو كيادعا عيمج نم كتحرا دقف تننا اماو يبعش ليارسا لا ربدت نا
 اتبب ينبي وهو * هكلم تمبثاو ثددعب كبلص نم يرخ يذلا ثتلدلو ميقا كيابا يلا تصنبقو تكلرمع لمك

 لجر بيضقب هتبداو هتمضمإو ءاطخاو لهج ناو انبا يل نوكي وهو ابأ هل ريصاو # دبالا يلا هكلم ربنم .ملصاو يمسال
 ينأ كلبق ناك يذلا لواشب تمعنص امك هب عنصا الو هنع ليزا الف يتمعن اماو * سانلا هب دلمت يذلا دلجلابو

  دبالا يلا اتباث انيمأ نوكي كربنم دبالا يلا اتباث انيما تكلكلمو كتيب نوكي لب #* يدي نيب نم هتفرصا
 لاقو برلا ماما كانه سلجو برلا تيب يلا كلملا دواد ءاجن دوادل ناثان لاق يحولا اذهو هلك مالكلا اذه
 .تملق يذلا يهاآلاو يبر اي ثلدذع ليلت اذه' + ةهمظعلا هذه يلا يسغلب يذلا ينيب امو يهاآلاو يبر اي انا نم

 دواد تلدبع ردقي يذلا امو * يهآلو يبر اي ناسنالا يلع دعي اذه رينغلا هل مودي نا هتدعوو هتيبو كدبع يف
 اذه كدبعل تمعنص امناو #* يهالاو يبر اي هل كلوق لجا نم كدبع ةين فرعت تنا كماما قطني نا

 2و كلخد سيلو يهالأو يبر اي ةهحرلا ميظع كنا لوقا كلذل »* كتمعنب ةمظعلا هذه هب ىمغلبو ةينصلا .

 اي تنناو مههبشي ضرالا يلع بمعش ياو ليارسأ لا كبعش لثم نمو + انناذاب عمسن ملو كريغ هلا فرعي
 تعنص يذلا معنلاو الرا ميدل تلمكا يتلا بياجعلاب كتمظع تربهظاو كمسا تسمظعو .كبعش تصلخ بر
 مهتهلصا يذلا ليارسا لأ # ههالا تننا يذلا بعشلا رصم ضرا نه مهتصلخ اهب يتلا ضرالا يلع اللا مهب
 تميث يهالأو يسر اي نآلاو * مهحألا يمست يهألاو يبر اي تناو دبالا يلا كلبعش اونوكيل كاتصاخ مهتريصو

 يلا كمسإ اهب مظعيل * تملق ام لعفاو دبالا يلا كلوق قدصو ةتيبو كددبع هب تدعو يذلا مالكلا ققحو
 ركُذد كلذلف # دبالا يلا كمامأ السم تدبع داد تيب نوكيو يوقلا ليارسا هلا اي تلق امك نوكيو دبأل
 ينتدعو يذلا كسمالك تبذف ائهالاو انبر اي ىتحلا هلالا تننا نآلاو # ةالصلا هذه كماما يلصي نا هبلق يف كدبع
 يلا كماما اهلصم نوكيا كدبع تميب كرابو نالا .دباف * كتمعنب ريغلا اذهب كدبع تدعو امنا كنال هب
 * دبالا يلا كتكربب كدبع تيب كتراب تناف بر اي هب تمملكت يذلا كنال دبالا

 نمانلا لصفلا

 * نيطسلف لها نم دامج ةمار دواد ذخاو مهب رفظو اشيا نيطسلف لها دواد بيراح كلن دعب ناك املذ
 يذلا ايحاو امبهعسم يذلا لتق نيلبح مسم املك ضرالا يلا مهلاجر عجناو لابهلاب مهحصو اضيا نييباوملاب رفظو
 كلم بوحار نب رازعرادهب دواد رفظو #* جارغلا هيلا نودوي دوادل اديبع نويباوملا راص دحاو لبح تحت
 ةيامعبسو افلا هنم فذخاو اريثك اقلخ هباحكحأ ىم لثقو د تارغلا ربن ىلا هدي درل راه ثيح نيبيصن

 كلم ءاجو * ةلومح ةيام هسفنل كرتو تالومعلل شارف دواد لحو افلا نيرشع هلاجر نم لتقو ةلامح

 هللا رفظو جارخلا هيلا نودوي دوادل اديبع مودا لها راصو قشمدو مودا ىلع الامع دواد لمعتساو
 دوأد ذخأو 2 رازعراده كثععت حم كتنناك ينلا بهذلا بماقح دوأد ذخلأو 37 هجوت م تثسح دوأد

 رازعراده يرق يتورب نمو حاباط نم ذخاو ميلشروا يلا هب يتاو اريثك اباحن رازعراده ناطلس نم اضيا كلملا
 ش 2 ع

 يآ



 دواد يلا ماروي هنبا 5 * رازعراده دانجا لتق -دواد نا ةامح كلم عوت عمسو # اريثك الم .
 ذخأو "اي الحر ناك رازغراده نا ةدانجأو رازعرادببب رفظ ثيح رفظلاب هيدهيو هل اوعديو هيلع ملسي .كلملا

 ةضنلا عم برلل ةميرح كلملا نواد اهريصو #0 5 اهب يتاف داع ابهذو ةصف ةينا هعم عوت 5 ماروب

 نم عجر ثيح دواد بيراحو #* نيبيصن كلم بوحار نب رازعراده سكب نمو , نيينالمعلا نمو نيطسلف
 عيمج راصو اهلك مودا ضرا يلع ًالامع دواد ريصو # افلا ةرشع ةينامث لتقو ململا داو يف مودا لها هلتق دعب

 دواد ءالمو ليارسا ينب عيمج يلع دواد كلمو #* هجوت ثيح دواد برلا صلخو دوادل اديبع مودأ ينئب

 نب قوداصو # اركذم دوليخا نب طافاثويو ايروص نب باوي هتبرح بجاص ناك # الدعو ارب هبعش ضرا
 ' دانجالاو رارحالا يلع عاذايوي .نب اينبو  كلملل ابتاك ايراص نيربح كلميخا نب راثيباو م بوطيخا
 ظ * ,امظع وأد وئبو

 عساتلا لضفلا

 ادبع لواشل ناكو # ناثانوي .لجا نم همحرا لواش لها نم دحا يقب ناك نا يرعش تميل دواد لاقف
 ناسنا يقب كلملا هل لاق » تلدبع انا معن لاق ابيص تمنا دواد لاقف كلملا دواد يلا هب يعدف ابيص همسأ

 اييص لاق وه نيا كلملا هل لاق # ادعقم ناثانويل انبا يقب ابيص لاق هللا لجا نم همحرا لواش. تيب نم
 * لواش نب ناثانوي نب ثشبيفم همساو هب يتاو دواد لسراف د دول نم ليمج نب ريخام دنع وه كلملل
 كيلع فوخ ال لاق * كدبع كاتا دق لاق ثشبيفم اي دواد لاقف ههجو يلع ادجاس هل رخ دواد يتا املف

 ٍنامدن نيب نوكتو كيبا لواش عرازم عيمج كيلع دراو كيبا ناثانوي لجا نم افورعمو اريخ كب عناص ينل
 يعدف * تميم بلك لثم انا امناف ينتعفر يذلا كدبع دعي اذام .لاقو ثشبيفم فكشيبينم روسف + ادبا يعم ادغتت

 كديبعو كينبو تمنا كتريصو * كلوم نبال هتريص دق هتيب لهالو لواشل ناك يش لك هل لاقو ابيص كلملا

 ادبا يعم يدغتي يل اميدن هتريص دقف كالوس نب ثشبيفم اماو اهب شيعي كالوم نبال تالغلا نولخدت هلل ةركا

 كلذك ةدبع يديس رمأ. ام كلملل ابيص لاقف * أدبع .نورشعو انبا رشع ةسمخ ابيصل ناكو يتديام يلع

 نم لكو ابيص لها راصو اخيام همسا اريغص انبا ثشبيفمل ناكو :* كلملا ءامدن نم ثشبيفم راصو كدبع لعفي

 ناكو موي لك كلملا عم يدغتي ناك هنال كلملا ةرضحب ميلشرواب ثشبيفم نكسو * ثشبيفمل اديبع هل
 ٠ » أدعقم

 | 'ش رشاعلا لصفلا

 ف يلا دوأد ديبع ءاجف هيبأ يف 5-5 2 دوأد هيلا 0 يبا 01 عب امك ومع يذب كلم نإ

 ينح امركم ناك هنا كل رهظي كيبال اءركم 0 ا ا لاقف * نومع يب

 8 كيلا هديبع لسرا امناو انتنيد» لاح فرعيو انضرا سجي نا بحا دوأد امناو ال ءارعلاب كيلا لسرا

 اوربخاو * دواد يل مهدرو مهتاليوارس يلا اباشن مهتصمقا يف زرغو مهاحل فصن قلن دوأد ديبع نونح ذخاف
 مس لاقو دوأد مهبل لسصرأو ثيدملا اولخدي نأ أوردقي 1 نيروتسم موقلا يثير مهيلأ لسرأف نودح علص امب دوأد

 . ومب لاسراف دواد يلا اواسا دق مهنا نومع ونب يار املف  انيلا نولخدت مث مكاحل تبنت يتح احيرا يف اوسلجا
 0 - اكعم 08 مهد او سراف فلا ٍنيرشعب 2-0 ابوص نب مودأو بوحأر نس مودل اوراهجشساو نومع



 , بوطيصاو اكعم كلم باعسا اماف برعلل ابوص نب موداو بوحار نب مودا لخدم يف اوفطصاو نوهع ونب جرخو
 نم سغتنا هفلخ نمو هيدي نيب دانجالا هيلع فطصا دق هنا باوي يار املف * ةدح يلع برعلل اوفطصاف
 دانجألا ةيقب اماو * مودأ لايحب اوفطصي نأ مهرماو هفلخ نم مهريصف اموق ليارسأ ينب نم لاطبألا عيمج

 ظ يلع يوق دق مودأ نأ تميار نا هوخا باوي هل لاقو د نومع يلب براخي نأ ه«رمأو هيخا ءاسيبا يلا مهعن دف

 يرق لجا نمو انبعش لجا نم دهاجنو برهلل فطصنو يوقتنو * كنتنعا نومع وئب كيلع يوق ناو ينعاف
 نم اومزهناف مهبراحتل مودا لا يلا هعم نيذلا بسعشلاو باوي.اندو #* بمحا ام انب عنصي برلاو انهالا

 باوي عجرو ةيرقلا اولخدو ءاسيبا مادق نم اضيا مه اومزهنا مودا مزهنا دق نا اوأر امل نومع ونبو # همادق
 * اعيمج اوعمتجا مهي د اورفظ دق ليارسا ينب نا نوينامودالا يار املف * ميلشروا لخدو نومع ينب ةبراحم نم
 بحاص بوش 0 18 لا اي يقرشلا تارفلا بناج نم نيذلا نيينامودالا جرخأو رازعراده لسراو

 أوواجو ندرآلا اوزاجو ليارسأ ينب عيمج عمجن كلذب دواد اوربخاو + مونلا لوا دقات ه1 رارعر اد هيرح
 يدي نيب نم نوينامودالا برهو * مودا لا دواد بيراحو ليارسا ينب ةبراعمل مودا لآ فطصاو مليح يلا
 لاجر ةعبرا ةلامح لك يلع ةلامح ةيامعبسو افلا تالامحلا ىلع اوناك نيذلا مودا لأ نم دواد لتقو ليارسا لا
 املف #* اضيا تلنه تامو رازعراده ٍةبرح بمحاص صب وش :لتقو اريثك ابعش لاجرلا نم لتقو سراف فلا ةعبراو

 نأ نوين امودالا قرفو مهل اودبعتو ليارسأ يبل اوعضخ مهل اورفظ دق ليارسأ ينب نا رازعراده ديبع عيمجح يار

 * اضيا نومع يلب أوديعي

 رشع يداعلا لصقلا

 ليارسأ يب عيمج مهعمو ةديبعو باوي دوأد لسرأ برها مهنكمي يذلا تقولا يف هنسلا مامت ناك املف

 ]وف نم دوأد مأق ءاسملا برق ناك املف كك ف يتبذ 0 اماف 0 كوع اولزنف 00 اولكقو

 السر دواد ابيلا لسراف . يلئاجا 7 زر ارا ماعنيخا يبا ١ .عبشتب ةذه / 0 املا , نع عل 1 دوأد لسراف

 ٍنائاجلا ايروا يلا ا لاقو 5 باوي يا دنواأد لسراف 5 دق 0 تملاقو 0 دواد يلا تلسراو

 دقرف #* ةرياج عبتي ناب كلملا رماوو كلملا دنع نم ايروا جرخن لستغاو حرتساو كتيب يلا لزنا ايروأل
 لا لزني م ايروا نا دواد ربخاو ٠ * هتيب 0 لرني 2 تللعلا ديبع عم كلملا باب يلع ايروا

 نو .رحتلا د لورا قدس تلملا ديبعو 0 باويو مايغلا ف لوزن ليارسا لاو اذوه لاو بلا
 دواد لاق # اذه لعفا ام يلا كسفن ةايحو كتايحو ال يىلها يلا لخداو برشاو لكاو يلزنم ي لا قللنا
 9 كدوأد داعد دغلا نع .ناك املف مويلا كلد ميلشروا ْف ايروا يقبو كتلسرأ ادغ ناك اداو مويلا 8 ايروآ

 0 املف 0 يلا لزني ملو سارعلا عم كلملا باب دنع ٠ دقرو ايسمم جرخو لمثو برشو هعم يدغتن

 عم يروا ماقأو ةيرقلا لوخ تار لزن املث ) + لحقيل هد هركرتاو اوعجرا وردا كيفعا اذا برع
 * اضيا يناثاجلا ايروا لتتو اد ديبع نم موق تلا لتقو باوي اوبراعن ةيرفلا لها جرف # لاطبالا لاجرلا
 كمالك نم تغرف !ذا هل لاقو لوسرلا باوي رما,و د: برا يف ناك ام عيمج# هربخاو دواد ىلا باوي لسراف
 .براعتل ةنيدملا روس نم متوند اذامل لاقو كلملا بضغ اذاف برع يف ناك يش. لكب دايا ترابخاو كلملل
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 | ةعطقب ةءارما هتمر امنا سيلا نوعدج نب كلميبا لتق نم # مكنومري ةنيدملا روس قوف نيذلا نا نوملعت اما
 * لتق كدبع يناثاجلا ايروا نأ لق لوقلا اذه لاق نار وسلا نم متوند اذاملف صيبت يف تامو روسلا قوف نم احر
 يلا ائيلأ اوجرخو انورثاكف موقلا انرصاح دوادل لوسرلا لاقو * باوي هك لاق ام عيمج# هربخأو لوسرلا قلطناف
 لحقو كلملا اهيا كديبع نم لتقو روسلا قوف اوناك يذلا انومرغ # ةييرقلا باب انرص يت مهانبراحو ءارحصلا
 لثم برهلا يف ضرعي دق هنال كلذ كيلع قشي ال باويل لق لوسرلل واد لاق. #* اضيا 7 تا يناثاجلا ايروا
 9 نأ ٍناثاجلا ايروا ةءارمأ تلعمسو » اهبرختو اهعهتفت كنإف برهملاب ابهيلع ملو ةيرقلا رصاح ههابشأو اذه
 ةرارما هل تراصو هرصق يلا اهبلخداو اهذخاف دواد لسرا اهتحانم مايا تممت املف # ابجوز يلع تمحائف تام

 + برلا ماما دواد لمع ءاسو انبا هل تدلوو

 رشع ينانلا لصفلا
 + نيكسم رخآلاو ينغ امهدحا ةدحاو ةيَرق يف نالجر ناك هل لاقو هاتاف يبنلا ناثان دواد يلا برلا لسراف

 شيعت تنناكو هدنع تنناك ةريغص ةدحاو ةلخر ريغ هل نكي مل نيكسملاو د ةريثك ايشاومو ارقبو امنغ ينغلل ناكو
 ينغلا كلذب لرن هنا ضرغف # هتنباك هدنع تناكو هعم دقرتو هساك نم برشتو هزبخ نم لكءات هتيب يف هعم

 نيكسملا كلد ةلخر ذخا هنكلو هب لرن يذلا بايصلل يهبو ابنه ذغاي نأ هرقبو همنغ يلع قفشف فيض ا

 عنص يذلا لجرلا نا برلا وه يح لاقو لجرلا يلع ذينديح كلملا بضغف # هب لزن يذلا فيصلل اهءايهو .

 * محري ملو لعفلا اذه لعف هنال ةلخرلا ضوع تالخر ةعبرا هلم ذخوت نا يغبني :* توملا هيلع بجو دق اذه

 لا يلع اكلم_ كتريصو كتحسم انا ليارسا هلأ هللا لوقي اذكه كلد لعف يذلا لجرلا تننا دوادل ناثان لاق

 كدطلسو كيلاوم ءامسن كل حترمصو كالوم تائب كتجحوزو #3 لواش دب نم كتذقنا يذلا انأو يبعش ليارسا

 * نهلثمو نهلثم ديزاف لوقت نأ كلل يغبني ناك ةليلق كدنع تناك اذاف اذوهي تانبو ليارسا تانب يلع .

 هتءارما تذخاو .برحلا يف يناثاجلا ايروا تملتقو برلا ماما ميبقلا تبكتراو برلا هتيصوب تيرزا اذامل
 تال دبالا يلا كتيب نم برها حربي ال نالا نمف * نومع ينب ةبراحم يف هلتقب ترماو اهب تجورتو
 كيلع ريثم"ينا برلا لاق برلا لوق عمساف + كتءارما .ايتريصو ٍناثاجلا ايروا ةءارما تذخاو يرماب تيرزا
 هتمنا ه#» ةعلاظ نيفشلاو نيام :لخديو كلم. نهنعت كريش ىلإ نيقلالاو تءاسن ذخاو تذيب نم ارفو هيلي

 تايه ىلا .ناثنل واوا لاك : سمشلا يف. ليارسا ينب عيمج هام ةينالع كيزجا اناو ارس اذه تلعف

 اذه تملعف كنال نكلو :« ةيوقعب تومت سبل كل رفغ دق ناثان لاق برلا ماما ةيطخ تمبكتراو  بتاسأو

 برلا برضو هتيب يلا ناثان فرصنأو * اعيرس تومي كل دلوي ل نبالا برلا .ادعا كب تسمشاو لعفلا

 تابو دواد ماصو يبصلا لجأ نم برلا يلا واد بلطف ف داو دوادل ايروا ةءارعا تدلو يذلا يبصلا

 + اماعط مهعم قذي ملو مهعم مقي ملف ضرالا نم هوميقي نا هتيب لها ةضِمْشم صرحو * ضرالا يلع دقرو ايواط
 انك ايح يبصلا ناك نا هنآ اولاق مينال هتومب هوربخ# نأ دواد ديبع قرفو يبصلا تام عباسلا مويلا يف ناك املف

 ةديبع دواد يأر املف * ارش هسفنب عنصي نا تفاح يبصلا تومب نآالا هربخل فيكو انم لبقي ملو لوقن

 ضرألا نع ضيهنو دواد مانف #* يثوت دق اولات يبصلا يوت هناملغل دواد لاتف تأم دق يبصلا نا ملع نورواشتي

 +« لكاف هيلا مدقف ماعط هيلأ مدقي نأ رعا.و هتيب يلا عجرو نهسف برلا تسيب لخدو هبايث ريغو ىهدناو لاسقملاو

 تتممك تام املف يكبتو موصت تمنك ايح يبصلا ناك ثيح تكتمرعنص يذلا عينصلا أذه م هديبع هل لاق

 يبصلا محري هللا لعل ملعي نم لوقاو بلطاو موصا تنك ايح يبصلا ناك ثيح دواد مهل لاق د تملكاو
 عجري نأ نكمي الف وه اماو هيلا ريصا انا يلا عجري نأ نكمي لعل موصا اداملف يبصلا تام لا اماف #* ايعبف

 برلأ بسحأو ناميلس همسأ يىرع ذو انبا تدلوو تملبحو اضيأ اهملا لذ دو هتءارما عسسشلب دوأد يرعو | »* يأ



 * هبحا دق برلا نال تيدا هريسفتو اديدي همساأ يعدي نا رما.و يبنلا ناثان هيلا لسراو * يبصلا
 ترصاح دق هل لاقو السر بباوي لسراو * كلملا ةئيدمب رفظذو نومع ينب هنيدم ثبر لها باوي براحو

 اليل ةنيدملا تننا متفت يتح انيلا لبقاو بنعشأ ةيقب نالا عمجاف * كلملا ةنيدم نم تشكمتو ثير

 « اهعتفر اهرصاحو اهلها براحت ثبر يلا راسو بعشلا عيمج دراد عمجف #* يمساب متفلا نوكيو انا اهحتنا
 ٠ اوجرخاو دواد سار يلع ريصو ةعفترم رهاوج هيف ناكو بهذ نم اراطنق هنزو ناكو هسار يلع نم مهكلم جات ذخاو
 © هيدي نيب مهزاجاو تارايزلاو لسالسلاب مهدشو بعشلا نم اهيف ناك نم لك اوجرخاو # اريثك ابيرح ةيرقل نم
 ظ * ميلشروا يلا بعشلا عيمجو دواد عجرف نومع ينب يرق عيمجب عنص كلذكو ردقم ريدقتب

 ئ ظ رشع كااثلا لصفلا ٠

 اهنال هتخا رما يف نونما متغاو د دواد نب نوذما اهقشعف راماث اهمسأ تمخا مولاشيبال ناك كلذ دعب نمو

 ناكو دوادإ يخا نب امس نب بادانوي همسا ليلخ نوئمال ناك» د يش اهب عنصي نا ردقي نكي ملو يرذع تناك
 كتخا باب يلا موي لك ركبت كارا يأ ام كلملا نبا اي نونم# بادانوي لاقف #* اريصب اميكح الجر بانلانوي

 تاتا اذاف كريرس يلع دقراو ضرامت باذانوي لاق * يخا مولاشيبا تخا راماثل قشاع انا هل لاق ينربخت الا
 نم لكا. يلعل اجئانكشخ يل زبختو معطا ام يل يبتو ينمدهتل يتخا راماثب يلا لسرا هل لقف كدوعيل كوبا
 ينخا راماثب ينيجت 'كلملل لاقف هدوعي يك كلملا هاتاف هريرس يلع دقرو ضرامتو كلذ نونما لعفن # اهيدي
 كيخا نونما يلا يقلطنا اهل لاقو راماث يلا بواد لسراف #* اهدي نم لكاوو كللذ يرال اجنانكشخ يل لهتعتف

 هنم تذخاو #» اهنانكشخ هتنهعف اكمرد تذخاف ادتار هتدحوف ابيخا نوئمال راماث تمقلطناف د اماعط هل , يلهو

 لاقو »* كانه ناك نم لك جرخت اجراخ يدنع نم لك جرخ# نونما لاق لكءاي نأ هبي ملو هيلا تسمدقو
 * اعيمج دقرتل يلا يمدقت لاقو اهذخاف لكءايل هيلا هتمدتو * تيبلا لخاد يلا ماعطلا يلخدا راماثل نونما :
 يراع بيغا نياو عنصا فيك * ليارسا ينب نيب لعنلا اذه لعفت نأ يغبني دي ال ينبت ال يخا اي هل تللاقف .

 كعنمي ال هن كدنع امب ةربخأو كلملا نداتسا نكلو ليارسأ يب نيب انونج< انغرا بسع اصيا تمنأو ياآلبو

 يلع اهل هضغب بلغو اديدش اضغب اهضغب هنا مث » اهحتنو اهعجاضو اربق اهذخا نكلو ابلوق لبقي ملف
 ملو ينجرخآ ميظعلا. ءالبلا اذه ينم تمبكترا ام دعب نم هل تللاق * ينع يرصنا راماثل نهتما لاقو لوآلا اهبح

 ناكر * اهبجو يفبابلا قلغاو جراخ يلا ينع هذه جرخلا لاقو همدخي ناك يذلا يتفلا يعدو ه اهلوق لبقي
 : م اهارو عارصملا قلغو جراخ يلا همداخ اهجرخاف يراذعلا كولملا .تانب سبلت اذك نال يشوملا صيمق اهيلع
 كتمخرصو اهسار يلع اهدي تمعفرو اهيلع ناك يذلا يش .هملأ صيمتلا تمقرخو اهسار يلع هتريصو ادامر راماث تذخاف

 كل رطختي الو كوخا هنال يتخا اي نآلا يفك كاعبفف كوخا نونما كلل ام اهوخا مولاشيبا ايل لاق د* تمفرصناو
 قشو ربغلا اذهب كلملا دواد عمسو #* ةتوبهبم اهيخا مولاشيبا تيب يف راماث تسلجن لاب يلع كب عنص ام
 معضف لجآل اديدش اضغب نوئما ضغبا مولاشيبا نال ارش الو اريخ نونمال لقي ملف مولاشيبا اءاف د ادج هيلع
 ينب عيمج مولاشيبا يعدو ميارفا دح ين يتلا روصاحلعب يف همنغ رج ةنس لك مولاشيبا ناكو # هتخا راما
 هيريرا لعل ينلمج نأ بحا همنغ نوزج# موق كدبعل هل لاقو كلملا يتا هنا مث * كلملا
 * هل يعد هنكل هيجي ملف كلملا يلا مولاشيبا بلطو زمالا كيلع لقغي اليل انلك كيتان ال ينب اي ديرن ال هل لاق
 .* اذه يلا كتجاح ام كمل هل لاق يل كا نونمأ رمذ يجي ال تننا تممك ناف مولاشيبأ لاق مث

 رش اذا مهل لاقو هديبع مولاشيبا رماو * كلملا ينب عيمجو 000000 يلا مولاشيبا 8
 7  لعفو د الجر اونوكو اووقت مكترما. انأ اوفاحأ الو هولتقاو نونما اوبرضاف مكترماو هسفن تمباطو نونمأ
 ' مه امئيبو ل لتق املف مهرما. امك مولاشيبأ

- 



 امياق كلملا ماقف #* دحا مهنم قبي ملو كلملا ينب عيمج لتق مولاشيبا نا دواد يلا ربغغلا ءاج اذا قيرطلا
 دوأد يخا امش نس بادانوي ملكو # باينلا نيقزمم هيدي نيب هديبع ماقو ضرألا يلع سلجو هبايث قزمو

 .يار يف ناك اذه نال هدحو نونمأ لثق امنا نكلو اولتق ثللملا ينب عيمج نأ يديس نظي ال هل لاقو كلملا

 «باذانوي لاقف * لبجلا ةيحان نم نويجي نيريثك اموق يارف قيرطلا يلا نابديدلا رظنف مولاشيبا بيره دقو
 نم غرف املف * كلملا اهيا كدبع انا كتربخا ام يلع رمالا ناك امناو مهلك كلملا ونب اواج دق كلملل
 مولاشيبا اماف + اريثك ءاكب هديبع عيمجو ؛كلملا يكبو ءاكبلاب مهتاوصأ اوعفرو كلملا وبب اوتأ كلملل هلوق

 هثكمف مولاشيبا اماف #* ةريثك امايا هنبا' يلع دواد نزحو روشاج كلم ذنوهيمح نب .ءاملث يلا اجتلاو برهف

 يف يزعت ناك هنال هبلط يف جرحي نا داراو #* مولاشيبا يلا كلملا دواد بلق نحن نينس ةئالث روثلج دنع
 : تنأم دق دا. نوئمأ

 رشع عبارلا لصفلا
 تانه نم يتاأو عوقت يلا باوي لسراف # مولاشيبا نع يفر دق كلملا دواد نأ ايروص نب باوي فرعو

 دق يتلا ةتيزهلاك ينوكو كسار ينهدت الو نزحلا سابل يسبلاو ةنيزحلاك كسسفن يريص اهل لاقو ةميكح ةءارماب

  تمئاقو اهبجوب ضرالا يلع ةدجاس هل ترخو كلملا ىلا ةيعقتالا ةءارملا تلخدف د كلملا ماما هب قلطنت
 ذنم يلجر يفوت دق ةلمرا ةءارما يننا انيقي هل تلاق كلاح ام كلملا اهل لاق * يديس كلملا اهيا ينصلخ

 *  ملتقو هبحاص امهدحا ربقو امهبنيب صلخ# نم نكي ملو .ارسصلا يف التتقاو امصتخا نانبا كتتمال ناكو * نيح
 .نوكلبي نوديري هيخا لتقب هلتقنل هاخا لتق يذلا انل يجرخا اولاقو كتما. يلع ةريشعلا لها عيمج بش دقو

 قرنا ابل لاق * ضرالا هجو يلع اركذ امهنيب يل اوكرتي او يل تيقب يتلا ةرمجلا اوفطي .نا نوديريو ثياولا
 1ذهو ةييسلا هذه يديس كلملا اهيا كلملل ةيعقتالا ةءارمألا تلاق * كظفح نم رمءاس يناف كلزنم يلا

 ينيتاف ءايش كل لاق وا كل ضرع نم كلملا اهل لاق # نايرب هربنمو كلملاو يبا تيب يلعو يلع بنذلا
 لب اعيرس هدسفي الو ”لتقي نم لك بقاعي ال كبر هللا نا كلملا اهيا ركذا تلاق # اضيا كل ضرعي ال هناف هب
 سار نم ةرعش تطقس ال هنا مسقا هبو هللا وه يح كلملا اهل لاق ينبا لتقي نا كلملا اهيا عدت الف محري
 تلاق #2 يملكت كلملا اهل لاق ةملك كملكت نا كتمال كلملا اهيا نذا ةءارملا تاق * ضرالا ىلع كنبا
 ' نا دب ال ةيوقعلا بجوتسا يذلا نا كلملا اهيا تلق اذاملو هللا بعش يف ةركفلا هذه تركف اذامل ةءارملا هل
 يذلا ءاملا لثم نمي امنأو نوعمجأ تومن انا ملعا * كلملا اهيأ لاصلا درت 1 !داملو هل رفغي الو بئاعي

 تربخا دقف # ناسنا لعف هيلع يفخختل الو ةركف ركفيو سفنلا عزني ال هللا ناو عمتبح الو ضرالا يلع .قئدي
 يديا نم هتما. ذقني هلعل هلك اذهب كلملا ربخا انا تلقو يناذا دق بمعشلا نال يدنع امب نالا كلملا اهيا

 ريضيو يديس كلملا لوق ققمي كتما. تلاق * برلا ةئارو نم يثراو اوكلبيو وكلبي اليل * سانلا
 نوكي كبر هللاف رشلاو ريغلا عامسب يديس كلملا فصتي كلذك هللا كالم فصتب امك هنا لجأ نم نابرقلاك

 * يديس كلملا اهيا لق ةءارملا هل تلاق هنع كلاسا امم ءايش يفخت ال الياق ةءارملا يلع كلملا در * كعم

 مل ينأ كلملا اهيا كسفن ةايحو تلاقو ةءارملا تبباجا تمعنص يذلا اذه تلعف باوي رماب كلملا اهل لاق

 * تملق ام لوقا نأ ينملع وهو تللعف ام لعفا نا ير ما. باوي كدبع رسب 1و ةدمي كلملا لوقف نع لعأ

 * ضرالا يف يشب لك ملعيو برلا تلالم ةمكحت ميكح يديسو لعف ام باوي كدبع لعف كلذل ىنيباحت كلعل

 آدجاس ضرالا يلع ههجوب باوي رغف * يتفلا مولاشيباب ينتإو قلطنا كلوقك تملعف دق باويل كلملا .لاق



 ماقو د هدبع لاق ام لعف كلملا نال ةماركر ةمحر_كلملا بلق يف هل نا كدبع ملع مويلا لاقو كلملل اعدو

 هارا الو يلا لخدي الو هلزنم يلا فرصني كلملا لاقو .* ميلشروا ىلا مولاشيباب . يتاو روشاج يلا قلطناو باوي

 هنال لامجلاب مولاشيبا هبشي لجر ليارسا ينب يف نكي ملو * كلملا هجو ري ملو هلزنم يلا مولاشيبا .فرصناف.
 ناك امناو ةنس يلا ةّبس نم هنم ذخاي امنا هرعش نم فخا اذأ ناكو د هيمدق يلا هنرق نم بيع هيف نكي مل

 ةثالث مولاشيبال دلوو . * كلملا لاقثمب لاقثم يتيام ةرعش نم ذخاي ام نزو ناكو هيلع رثكي ناك هنال هنم ذخاي

 نأ هرسي ملو ةيناث اضيا لسراو هيتءاي نأ بمص ملو كلملا يلا هلسريل باوي يا مولاشيبا لسراف كلملا

 لاق # ينعرزم كديبع قرحا ادامل مولاشيبأل باوي لاقف مولاشيبا لزنم يلا باوي قلطناو + باوي

 روشاج نم تميج ادامل يجن ملف كلملا يلا كلسرأ يتح ينيج نا تملق ارارم كيلا تلسرا باويل مولاشيبا

 .ضرالا يلع ههجرب دجسو كلملا يلا مولاشيبا لخدف مولاشيبا كلملا اعدف مولاشيبا مالكب ةربخاف كلملا يلا باوي
 * مولاشيبا كلملا لبقو هيدي نيب

 رشع سماغلا لصفلا ظ

 ركبي مولاشيبا ناكو د هيدي نيب نوريسي الجار نوسمخو اناسرفو اليخو :بكارم مولاشيبا ذحتا كلذ دعب نم
 يا نم لوقيو هيلا هوعديف كلملا يلا يضتقي نا ديري ةموصخ هل لجر لك رظنيو كلملا باب دنع سلجلو
 اميقتسم كمالك يرا مولاشيبا هل لوقيف #* ليارسا ينب ليابق نم ةليبق نم كدبع انا لوقيف تنا .ةيرق
 يجب يلاو ضرالا يلع ايضاق تنرص ول تيل مولاشيبال لوقيف * كمالك عمسي نم كلملا دنع كل سيلو انسح
 هل ديل لجرلا ماق اذاف ةموصخ يلا يتءاب لجر لك ناك اذاف # هيكزاف مكحو اعدتسا هل نوكي نمم لجر لك
 كلملا نوتءايد اوناك نيذلا ليارسأ يدب عيمجما مولاشيبا عينص اذه نلكو #* اهلبقيو هديب كلسسمي مولاشيبا ناك

 كلملل مولاشيبا لاق نينس ةعبرا ىعب نمو #* ليارسا ينب عيمج بولق مولاشيبا يلا يغصاف هيدي نيب أوضتقيل
 نا تملقو موداو روشاججب تننك ثيح ارذن رذن كدبع نال # نوربحج يلع ارذن يضفقاف قلطنا نا ديرا ين
 لسراو #* نوربح ىلا قلطنا ماتف مالسب قلطنا كلملا هل لاق د نوربح برلا دبعا ميلشروا يلا هللا يندر

 كلم دق مولاشيبا نا اولوق روفاشلا توص متعمس اذا لاقو مهرماو ليارسا ينب طابسا عيمج يلا سيساوج مولاشيبأ
 لسراو #* هسفن يف ام اوملعي نا ريغ نم هعم اوقلطناو لجر اتيام مولاشيبا عم فرصنا دق ناكو * نوربحب
 يلا اواج نيذلا رثكو هلل ةحسبان مبذي وهو وليج نم هتيرق نم هذخاو يناولجلا دواد ريزو لافوثيخا يلا مولاشيبا
 تغص دق هل اولاقو دواد يللا نوربخملا اواجيف * مولاشيبا عم يذلا بمعشلا رثكو ادج ةنتفلا تدتشاو مولاشيبا

 اوموق ميلشروا يف هعم نيذلا هديبع عيمجل دواد لاتف * كلميل هوبحاو مولاشيبال ليارسا ينب عيمج بولق
 لزنيو انكرديو انيلع لج# نا لبق اعيرس انب اوبرها هنم اوجنل نا ردقن الو مولاشيبا انكردي نا لبق برهن انب
 اذكه انديس كلملا اهنا تسبحا ام كلملل كلملا ديبع لات » فيسلاب انثيرق يف نم لك لئقيو ءالبلا انب

 بعشلا عيمجو كلعلا جرخو # هتيب نظفحيل يرارسلا نم ةرشع هرصق يف كلملا لزنف * كديبع عنصت
 هدانجأ عيمجو هديبع عيمج هب رمو #* نوزوجي فيك هديبع عيمج يلا رظنيل ةيرقلا جراخ كلملا ماتو هعم
 اذامل يناثاجلا يثال كلملا لاق # هعم اوحرخ هوتا نيذلا لجر هيام تسس نييناثاجلا عيمجو هرارحا عيمجو
 اذتيتا سمعا # ايفعتسم كدالب نم انتيج امناو بيرغ كنال كلملا عم جرخآ ال انعم جرحت اضيا تنا
 » انسح الوزن كباحساو كتوخا لزناو تمنا قبا قلطنا ثيح ىقلطنم انا انعم يرخ نا كفلكن مويلاو



 يف نكلو كننع .فلغتا الو يقبا ال ينا كللملا اهيا كسفن ةايحو براا خو ال كلملل لاقو يناثاجلا 'يثا باجا
 نآلا زج يثال دواد لاق * كثلدبع“نوكي كانه ةايح وا هيف نلك توم يديس كلملا هيف نوكي يذلا عضوملا

 ناكو 1ديدش .اكب ضرالا لها عيمج 'كبو # هعم اوناك يذلا قايعلا لكو هباحسا عيمجو يناثاجلا يثا زاجن

 رجحلا قوداص ؛ناو . * ةيربلا قيرط ذخأو هلك بعشلا زاجو نوردق' يداو كلملا زاج“ مث نوزوجح مهلك بعشلا
 هلك بعشلا زاج يتح ماقو ربعل راثيبا دعسو مهعم هب اوتاو 'برلا دبع توبات اولمح دق هعنم نييويللا عيمجو
 هيلا يندريو ينمحري برا لعل ةيرقلا يلا دبعلا توبات در ربعلا قوداصا هتلذملا لاق #* ةيرقلا نم جرخو
 كلملا لاق مث * بصحا اص يب عبصي هيدي نيب اناف تلاوه مل ينأ برثأ لاق ناو » ةعضوم يف ةأرأو

 2 اورظناو * 78 امكانبا عجري راثيبا نب ناثانو كنبا صاغميماو تننا ةيرقلا يلا مالسب عجرا ربح قوداصل
 ربت راثيباو قوداص درو مي سعر مو نم ناسنأ 0 يتح رفقلا 3 ١ ميقم انا ين

 1 اولاقو وأد اوربخاف ٠ 5 9 0 مظو مسسور أوطغ ٠ دق هعم نيذلا ميمج ناك كلذك 58 5 ا
 يلأ دواد يبتناف # هيارو لافوثيخأ ةروشم لطبي برلا دواد لاقف مولاشيبا عم راصو يصع دق لافوتمخا نا

 ا نأ هاد هل لاق *«ابارث هسأر 2 هبايث قزم - يئاكرالا 44. داتاف هيف ب نوي نأ يس 00

 0 0 كانه تريص دقو 0 هتروشمو لافوثيخا يار .لطبتو قلطنت نأ كيلا بلطا ن نللاو كلبق
 امهانبا مهعم ناف #* نيربحملا راثيباو قوداص هب ربخت كولملا راد نم هعمست يشن لك نوكيف نيربحلا راثيباو

 ل ميلشروا يلا مولاشيبأ لخدو ةيرقلا

 امهيلع نارقوم نارامح هعمو ثشبيفم كولمم ابيص هاتا اليلق هيف دصس يذلا عضوملا نع دواد امنت املف

 اميص هل لاق اذه كل ىيا نم ابيصل كلملا لاق *رمخ نم قزو نيت ةيف انو لامر ةدلعم دامو قير انام

 برشعل رمغللاو نايتفلا اولكايل نبجلاو زبخلاو هلقث نسم بحا ام كلملا امهيلع لمحل نيرامعلاب تيج
 لوقي سلاج ميلشرواب وه ابيص هل لاق كالوم نبا نيا كلملا هل لاق #* ةيربلا يف اوبعتو اودك نيذلا تكدديبع

 ابيص لاق ثشبيغمل يشن لك كل تبهو دق ابيصل دواد لاق + يبا لواش كلم ليارسا ونب يلع دري له
 كانه نم جرم ميروح تميب يلا كلملا دوأد .ءامت * يديس كلملا اهيا ةمحرب تلدم ترئظ دقو ريدك يف

 متشيو همتشيو ةراجلاب همجريو » دواد يلع يرتفي جرخ يراج نب يعمس همسأ لواش ةليبق نم لجر

 هتميتشس يف يعمس لوقي ناو * ةراسي نعو هنيمي نع اوناك نيذلا هداوق يلع يرتفيو هبعشو هديبع عيمج
 يذلا لواش تميب بند لكب كبتاعيو برلا كيزج # ءامدلا كفاسلا ميثالا لجرلا اهيا جرخا جرخآ دوادل

 مثا ءامدلا «كفاس لجر كنال .كلرشب تيفوك دقو كنبا مولاشيبا يلا ككلم برا عفديو هدعب نم تكلم

 د ةسأر ذخاف هيلا زوحا ه«كللملا يديس متشي نأ كتميملا ياكلا انج كرتا فيك دوأدل أيروص نب يسيبا لاق

 . لزت امل ٍنربخا اربخم تيل دواد متشا هل لاق برلا ينمتشي هوعد ايروص ينب اي مكلو يلام كلملا دواد لاق
 لها ا مدت ين عرن دير لم م عرخ يذلا يبا هدم عيمجو يس أد لذ , * ءالبلا اذه يب

 هش. لدب اريخ ينيرجو يعوضخ يلا رظني برلا لعل * دوأد مت منعنا هل لاق برلا (ينمعشي نآلا يتنميم

 10 يجري هرم ال همنا وبلا لاق ىلإ ريلانم نعم نار ربا ل ىف نيش دوأد راسف + مويلأ يب

 ميلاشيبا اما ا ا ا لل بمعشلا عيمجو كلملا .ءاجت »* بارثتلاب هيمريو



 . يناكرلا يثوح لخد املف #* هعم لافوثيخاو ميلشروا يلا اولخد ليارسا ينب عيمجو هعم نيذلا بعشلا عيمجي
 ةذه يشردمل مولاشيبا لاق »* كلملا اهيا شع كلملا اهبا شع مولاشيبال يشوح. لاق مولاشيبا يلا دواد ليلخ
 . هعم برلا يذلا حم نوكا سيلا مولاشيبال يشوح لاق * كقيدص عم مرخت مل ففيك كقيدصا كتتادص
 نا يلا اضيا رمالا سيلو #* لزنا هعم اضيا انا نوكأ نأ يل يغبني هعم اهلك ليارسا ينب عيمجو بعشلا اذهو
 ام يلع رش لافوئثيخال مولاشيبا لاق * * كلمدخا كلذك كيبا يدي نيب تسدخ امكو دحاول ادبا ادبع نوكا
 يتح هلزنم نظفحي نا نهكرت يتلا كيبا يرارس يلا لخدا مولاشيبال لافوثيخا لاق #* عينصا نأ يغبني يذلا
 * كلعم نيذلا لاجرلا عيمج يديا توقت كيبا يرارس يلع ترلخد هق كانأ مهعيمج ليارسأ ونب عيمس اذا

 ناك يذلا ةروشملاو #* ليارسا ينب عيمج هام هيبا يرارس يلع لخدو رصقلا قوف ةميخ مولاشيبال ىبرضف
 ةروشم تناك كلذك هللا لبق نسم هيلا يحوي يذلا ناسنالا ةروشم لثم مايالا كلت يف لافوئيخا "اهب ريشي

 ْ "0 اضيا مولاشيبأ يلعو دوأد يلع راشا ام عيمج ف لافوثيخأ

 ظ رشع عيباسلا لصفلا

 ٠ اليل واد بملط يف نوجرخ# لجر فلا رشع ينثا ليارسا ينب نم بتنا مولاشيبال لافرثيخا لاق مث +
 بسعشلا اوعدتو #* هدحو كلملا لثقتو هعم يذلا بمرعشلا برهيو ةتغب هعقاوتو اخرتسأ دق بتعت وهو هوكرديف

 احارتسم املاس هلك بعشلا نوكيو تميوهو تسببحا نيذلا بعشلا عيمج بسلقنا امك كيلا نوبلقنيف كيلا *

 ام عمسنل يناكرلا يشوح يإ عدا مولاشيبا لاقف #* اعيمج ليارسأ ينب ةغشم يضرو لوقلاب مولاشيبا يضرو
 يغبني مل نأو لاق ام لعفن اذكو اذك انل لاق لافوثيخا نأ مولاشيبا هل لاقو يثوح يعدف + اضياوه لوقي يذلا
 لاق مث * تقولا اذه يف نسحب لافوثيخا ةروشم سيل مولاشيبال يثوح لاق * كدنع ام لقف لعفن نأ

 ةيربلا يف سرتفي يذلا عبسلا لثم ةرم مهسفنا لاجر مهو ةربامج مهنا ةديبعو كابا فرعت دق مولاشيبال يثوح
 يلوالا ةرملاك مهانعقاو اذاف رخآ, عضوم يف ينختسي هنكلو بععشلا ركسعم يف تميبي سيل لطب لجر كوباو
 ارابج الجر ناك ناو د مولاشيبا لبق نم هعم يذلا بمعشلاب البلا لزنو تاحارجلا تمباصا دق هنا ربغلا عمسو

 هعم نيذلاو رابح كلبا نا نوفرعي ليارسأ ينب عيمج نأ لجا نم يخرتسيو' عزفي سيلو دسالا بلقك هبلق
 لمرلا“ عبس ريب يلا نأد نم ليارسا ينب جيمح كيلا عمتجا اذا هنأ تكليلع ريشا اناف #* ةربابحو ةوق وود

 اهيلع يقلت يرقلا ضعب يف لخد ناو #* ادحاو الو هعم نمم يقبن ا ضرالا يلع عقي يذلا لطلا لثم دالبلا
 ليارسا ينب عيمجو مولاشيبا لاق *روصرص الو اهيف عدي الف يداولا يلا اهنورجتو ًالابح- ليارسأ ينب عيمج
 لزنيل ةعحلصلا لافوثيخا ةروشم لطبت نا رما, برلا نا كلذو لافوثيخا ةروشم نم ريخ يناكرالا .يثروح ةروشم
 ينب عيمج يلعو مولاشيبا يلع راشا لافوثيخا نا نيربحلا راثيبالو قوداصل يشوح لاق مث * مولاشيبا يلع هالبلا
 ةيربلا ءارعص يف تبغي ال هل الوقوءاعيرس دواد اربخاو نالا السراف * كلذ فالخب انا ترشاو اذك» اذكب ليارسا

 . راصقلا ريب دنع نيميات صاعميخاو ناثان ناكو * تلعم نم عيمجو تننا كلهت اليل كانه نم زج نكلو
 يف. ارهظي نا اردقي مل امهنا كلذو كلملا دواد اربخاو افرصناف امهتربخاو ربحا راوج نم ةما. امهيلا تقلطناف

 يف هل تنناكو ميروح لها نم لجر تيب الخدو اقلطناف امه اماو مولاشيبا ربخاف يتف امهب رصبو د ةنيدملا
 ملعي ملو اقوقدم اريعش هيلع ترشنو ريبلا سار يلع ةهتطسبو احسب هتءارمأ تذخاو #*ريبلا يلا الزنف ريب ةراد

 امهنال ازاج دق ةءارملا مهل تلاق ناثانو صاعميخا نيأ اولاقو ةءارملا تسيب يلا مولاشيبا ديبع ءاجن + دحا امهب

 دواد اربخاو اقلطناو ريبلا نم اذعص مهعوجر دعب نمو #* ميلشروا يلا مولاشيبا ديبع عجرف دج ملو ءام اًبلط
 هعم نم عييمجو دواد ماقف #* اذك» اذكب مرلاشيبا يلع راشا لافوثيخا نال رهنلا زجو اعيرص مق هل الاقو كلملا

 : + ا



 ص

 .:هتروشم نا - لافوثيخا يار املف * ندرالا رجب مل ناسنا مهنم قبي .ملو مهلك اوزاج اوحبصا املف ندرألا اوزاجو
 نفدو تامو هسفن قنخو دارا امب مهاصوأو هينب ربعاو هتيرق يلاو هلزنم يلا فرصناو اهبكرو هتباد جرسا لبقت :

 * هعم ليارسا ينب عيمجو وه اضيا ندرالا رهن زاجم مولاشيبا. زاجو مينح .يلا زاهف دواد اماو * هيبأ ربق يف

 ا ا ا لدب هتبرح بمحاص ريصف مولاشيبا امأو

 ماتأ مدنك دوأد يت 2 داعلج ضرأ مولاشيباو ليارسأ وشب لزنو دي باوي مأ ايروص كتمرخأ يثيبأ ةنبأ

 نم يذاعلجلا يلا ع ةنيدم نم ليمج نب ريخامو نومع ينب ةنيدم ثبر نم روشاج نبا ءاشيبا
 قيقدلاو ةرلقملا ةطنهلاو ريعشلاو ةطنعلا نم كلذ ريغو راغفلا ةيعواو شرفلاو ةرسالاب ةوتاو * سيبند ةئيدم
 بعشلا 3 أولاق مهنال هعم نيذلا بعشلا يلاو دوأد يلا اومدقو رقملا نبلو مدغو نصصسو لسعو سدعو الئابو

 * رفتلا يف اوبعتو اوشطعو اوبصن دق عايج دواد عمم يذلا ركسعلاو
 رشع نمانلا لصفلا

 عم اليو باوي عم هركسع ثلث ريصو #2 نييمو فولا ءاسور مييلع ريصو هعم نيذلا بعشلا دواد يصحأو

 نوركفي ال مهناف انبرهو انومزه نا بععشلل كلملا لاقت» * يناثاجلا يا عم اثلثو باوي يخا ايروص نب يشيبا
 نع دواد ديبع لاق + يرقلا نم انيلا نوعمتج : نيذلا نم انل عننا مناف فلا ةرشعب يئتكدف برهن نيأ يلا

 جرخو بابلاب كلملا ماقف اولمعاف لمعي نا يغبني نا متيأر ام كلملا مهل لاق مهتدهاجم يف لجعتو ميييلا جرخغ

 مولاشيباب اوظفتحا مهل لاقو يئارو هاخا يشيباو باوي كلملا رما,وو د مهداوق عم نييمسو افولا اودعيل بععشلا

 بعشلا ججرخو * مولاشيبا رمأ ف ناوقلا كلملا رمأ ثسح هلك بعشلا عمسو ايح ردو هب مترفظ نا يتفلأ

 نيب ليارسأ ينب بسعش رسكناو مهنيب برعلا تدتشاو # مهوعقاوف مهوقلو ليارسا ينب اولبقتسيل ةيربلا يلا
 ميغم تملكاو ضرالا هحو يلع ادج مهنيب برعملا تدتشأو لل نوركع جام لاول علا

 برهف لغب يلع .ابكار مولاشيبا ناكو مولاشيبا دواد ديبع تلرداو د مويلا كللذ يف اولتق نيذلا نم رثكأ عابسلا

 ضرالاو ءامسلا نيب اقلعم راصو ةريبكلا ورسلا ةرجشلا ناصعاب مولاشيبا رعش قلعتو ةميظع ةرجم تمت لغبلا لخدو

 ةرجتسب اقلعم مولاشيبا تيار يلا هل لاقو باوي ربخاو دانجالا نم لجر هب رصبف # ابراه هتحت نم لغبلا رمو
 كتيطعا تسكف هتيار ثيح ضرالا يلع هيقلتو كهرب هبرضت مل اداملف هربخا يذلل باويب لاق * ةميظع

 دمأ تمنك امل لاقثم فلا فلا يل تددع كانا ول باويل لجرلا تللذ لاق # ابوثو ةصف لاقثم فلا ةرشع

 لاقو ينم دبشمب يئا اضيا رما.و ثلاخا يشيبا رماوو كلملا كرما. ثيح -تمعمس دق كلملا نب لتقاو. يدي
 تنك تنناو يش كلملا فخ# نكي مل هنال يشفن: يلا ايسم تمنك تلعف ينا ولو # يتفلا مولاشيباب اوظفتحا
 اهب يعرو ماهس ةثالث هديب باوي ذخاو كلبق هب ءادبأ .انأ اذكه ام ال هل لاق :» يلا رظنتو ديعب نم موقت

 باوي حللس نولمحا يذلا نم نايتف ةرشع عجرو *ورسلا يف اقلعم ايح دعب ناكو هبلق يف اهبشنو مولاشيبا
 نآل ليارسا ينب بللط يف اوناك نيذلا بعشلا عيمج عجرور روصلا ي باري طمفنو *. ولتقو مولاشيبا أوبرضو

 ةراجح نماالت هقوف اوعمجو ميظع بج يف هوحرطو مولاشيبأ اوذخاو #٠ مهتوخا لتق نم بعشلا عنم باوي

 روغ يف هريضو الثمت لمع دق هتايح يف مولاشيبا ناك» * هتيب يلا ,رمآ لك ليارسا ينب عيمج برهو رابك
 اذه يلا مولاشيبا دي همسا يعدو همساب لاثمتلا مسا يعدو يتوم دعب يمسا ركذي نم يل سيل. لاق هنأل كولملا

 * موب 0 هللا نال 0 | 1 لاف ربعلا قوداص نب هاا اماف بأ ما

 ب ميغا مدق ملا 10 تا و ا ع تملا ربخا قلطنا ينيك 00 * لتق
  سيلو يدب اي يعست أذامل باوي هل لاق اضيا يثيك فلخ يعسأ نأ انأ ىنتعنم ادامل باويل لاقو 0 نقوداص



 ' قيرط يف صاعميخا يعسف يعسا هل لاق هرشباف يعسا اذا يرشبلا نم ديرا اذامو هل لاق * يرشب يطعي نم

 هينيع رظانلا عفرو بابلا روس يلع نابديدلا ماقو نيبابلا نيب اسلاج دواد ناكو * يثوك قبسو راخاخ فاخ

 ادحاو الجر ناك نا :لاقف اسلاج ناكو كلملا ربخاو الوسر رظانلا اعدو د هدحو قيرطلا ين رضاح الجر رصبو

 لاقو # هدحو رضاح رخا. الجر يرا لاقو نابديدلا يعدو برقو لجرلا رضحاو # ارشبم نوكي نا يغبنيف
 اناتا هنا كش الو اعلاص الحر اذه تلملا لاقف ربحلا قوداص نب صاعميخا يشمك هيشمو لوالا يعس يرا نابديدلا

 لاق» كلملا يدي نيب ضرالا يلع دجسف املاس تييج كدنع ام هل لاقو هب يعد غلب املف # ةعلاص .ةراشبب

 كلملا هل لاق * يديس كلملا اهيا كيلا اوسا يذلا موقلا كيدي يف مويلا عفد يذلا انبر هللا كرابت

 ناك ام ملعا ملو كلملا انديس دبع باويب تطاحا دق ةريثك اليخ تيار صاعفيخا لاق يح يتفلا مولاشيبا

 نوكت يشوك لاق ايح يتفلا مولاشيبا يشوكل كلملا لاق + هيلع اوبو نيذلا نم مقتنا دق برلا نا رشبتسيو .
 يلا دعصو اريثك انزح كلملا نزح ه*رشلا هل ديري نم لكو يديس كلملا اهيا مولاشيبا لثم كيادعا عيمج

 ينتيل كلدب يب اي ينتاما نم مولاشيبا ينبا اي مولاشيبا ينبا اي هياكب يف لاقو اديدش ارم ءاكب اكبو هسلجم
 ' 7# يبا مولاشيبا اي كلدب ترم

 رشم“ عساتلا لضنلا

 ةنيدملا لخدي ملو بعشلا بيغتو # مولاشيبا يلع نزح دق كلملا نا مويلا كلذ ين اوعمس بعشلا نلك
 لاقو ءاكبلاب هتوص عفرو ههجو رتسف كلملا اماو + برحلا نم اوبره اذا نومزهنملا بيغتت امك مويلل كلذ يف
 مهلك.تاديبع هوجو مويلا ىنزحا دق هل لاقو كلملا يلا باوي لخدف #* يبا مولاشيبا اي مولاشيبا ينبا اي

 كدءابحا تضغباو كتانش تببحاو * كيرارسو كياسن سفناو كينب سغناو مويلا كسفن اوجن نيذلا
 اذه ناكو انلك انتم دق انك ايح مولاشيبا ناك ول هنا مويلا تمملع دق ديبع و رارحا كلل سيل نا مويلا تربظاو
 ال جرخت مل نا كنا برلاب تنمسقا دقق ينا لجا نم مهملكو كديبع يلا جرخاو نالا مق # انسح كدنع

 كتباصا يتلا ايالبلاو رورشلا عاونا عيمج نم. كيلع رشا رشلا اذه نوكيو ةليللا هذه يف ناسنا تلدنع تبدي
 سلاج كلملا نا هل اولاقو بعشلا اوربخاو بابلا يلع سلجو جرخو كلملا ماقف # مويلا يلاو كيابص ذنم
 نوركفي ليارسا ونب راصو # هتيب يلا ناسنا لك برهف ليارسا ونب اماو كلملا يلا هلك بعشلا عمتجاف بابلاب
 يلا نآلا انب اورع نيطسلف لها يديا نم انصلخ وهو انيادعا عيمج نم اناجأ كلملا لوقتو طابسألا لك مهتويب يف
 نيكسمم متنا اذامل نآلاو برعلا يف لتق دق نالا هنال انيلع اكلم هانريصو هانحتس» يذلا # مولاشيبا اوكرتاو كلملا
 اذامل نيلياق اذوهي لا خويش اوبطاخت الا الياق نيربحلا راثيباو قوداص يلا كلملا دواد ثعبو د كلملا بر نع
 .كلملا يلا جورخلا نع نولفاغتت مكلاب ام هبحاصل مهنم ءرما لك لاقف هلزنم يلا كلملا در نع نورخاتم متنا
 يمعلو يتوخا متنا كلملا مهل لاقف #* اذوهي ينب خويش مالك عيمجب كلملا ربخاو هتيب يلا هدرن هيلا انب اوضعا
 ' يمظعو يمحل تننا اسمعل لاق مث # هلزنم يلا هدر نع نيرخاتس هنع مترصو كلملا نع متبلقنا !ذاملف يمظعو

 بولق يغصاف #0 باوي لدب ترمع لوط ينبرح بحاص كريصا مل نا ينديزي كلذكو يب هللا عنصي اذكه
 يبتناو كلملا عجرف * كديبع عيمجو تنا عجرا هل اولاقو كلملا يلا اولسراو .دحاو لجرك هيلا ادوبي لا

 نم اراج نب يعمس عرساو  ندرالا كلعلا ربعيل كلملا وهن قلطنيل لاججلا يلا يتا اذوهيو ندرالا ربن يللا

 * نيماينب طبس نم لجر فلا هعمو كلملا دواد يلا اذوهي ضرا يلا هلاجر عم لزنو نيماينب ليبق نم ةربابجلا
 * كلملا زوجل ندرالا رهن يلع ارسج دقعو هل ادبع نورشعو رشع ةسمخلا ةونب هعمو ,ثشبيفم كثولمم ابيص يتاو
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 ماما ادجاس رض اراج نب يعمس اماف هدنع نسحو كلملا بنحا ام اولمعو كلملا لايع ربعتل رباعملاب اواجو
 ' مجرخ ثيح كعدبع .ءاسا امركذت الو يتيبسب يديس اي ينذخاوت ال كلملل لاقو #* ندرألا زاج ثيح كلملا

 تمقتَس كلذل يسم يطخم“ ينا كدبع انا تفرع دق »* يديس لابب هكللذ رطخ# الو ميلشروا نم يديس كلملا

 لاقو ايروص نب يشيب باحاف + هلمقتسال كلملا يديس يل تلزنو فسوي ينب عيمج لبق مويلا تيجو

 دواد لاق * برلا ميسم كلملا يلع يرتفا هنأ لعف يذلا لعفلا اذه لجا نم مويلا يعمس تومي ال فيك
 فرعا يل ليارسا ينب نم ناسنا تومي نا ديرا ال مويلا ين مويلا ناطيش يل اونوكت ال ايروص ينب اي مكلو يل ام

 ثشبيفم اماف * كلملا هل فلحو مويلا تومت سيل يعمسل كلملا لاقو '* ليارسا ينب يلع اكلم مويلا يا

 جرخ ذم هبايث ريغي ملو هتيم نم و هسار رعش نم ذخأ نكي ملو كلملا لبقتسيل لزنف لواش نب. ناثانوي نب
 كشبيفم' اي كلملا هل لاق كلملا لبقتساو ميلشروا نم ءاجاملف جد املاس كلملا عجر يذلا مويلا يلا كلملا

 ارامح يإ جرسا هل تلق يننا يديس اي يب ردغو يدبع يب ركم ثشبيفم هل لاق * انعم قلطنت مل فيك

 لثم ديسلا اهبأ تمناو كلملا اهيا يدبع يب ردغف * دعقم كادبع نال يديس كلملا عم قلطناو هبكرلل

 اهيا كلب اوعنص امل لتقلا نوبجوتسم مهلك يبا تميب لها نال * تسسعتساو تسيبحأ ام, عنصأ هللا ثألم

 يدي نيب قطنأ الو ملقا نآلا ردقا تسسلف كيامدن نسم هتريصو كتلدبع يلع تلفت كلضفب تناو كلملا

 لاق“ * ابيص نيبو كئيب مسقت عرازملا نا تملق دقو تمملكت امب كبسح كلملا هل لاق * يديس كاملا

 يناذاعلهلا يالز نبا اماو + املاس هتيب يلا كلملا يديس مدق اذا اهلمعو عرازملا لك ذخاي كلملل ثشبيفم

 تما دق ادج ربكو جاش دق يالن نبا ناكر * عجريو هيلع ملسيل كلملا عم ندرالا رهن زاجو نيلبد نم جرخ
 هل لاق + اميظع الجر.ناك هنال ميسم ناك ثيخ ةكرب هل ماقأو كلملا يلع قفنا يذلا وهو ةنس نونامث هيلع

 يلا دعصي يتح تادبع رمع نم يقب مك يالز نب ب هل لاق * يعم كانه شعو ميلشروا يلا يعم زج كلملا

 وأ لكا امل امعط دجحا تسلو يدرلاو بيطلا ملعا الو نس نونامث مويلا يل * يديس كلملا عم ميلشروا

 كنرزح ام * كلملا يديس يلع القث كدبع ريصي اناملف نولوقي امو ن .يملكتملا مالك عمسأ 20 و برغل

 هتيرق يف تومي كدبع عد #* يرجلا اذه كلملا يدي ندرك 1 درعلا قيتكاا كلملا عم ندرالا رهن
 يعم كلملا لاق * تبببمحا ام هب عنصاو يديس كلملا اهيأ ك كعم زوجا مهمب ينبا اذه هيابا ربق يف نفديو

 زاجو * تبهلط امب كففعساو بع املك كلب عنصاو كلب عنسا نأ تبببحا املك هب عناص اناو مهمب زومبي

 يلا كلملا راسو # هدلب يلا عجرو هل اعدو يالن نب كلملا لبقو اضيا كلملا زاجو ندرالا رهن هلك بسعشلا

 ليارسا ونب عمتجاو # اضيا ليارسا بعش فصنو كلملا عم مهلك اذوبي لا زاجو مهمب هعم راسو لاجلجلا
 لها روبعو كروبعب صخا مه اوناكو ربنلا كروبع اذوهي لا انتوخا انومتك اذامل كلملل اولاقو كلملا يلا مهلك .

 | كلملا نال ليارسا ينبل اولاقو نوعمجا !ذويي ونب باجاف + !ذوهي لآ نم كعم ناك نم عيمج اوزاجاو كتيب
 ليارسا ونب باجا # ةزياج انازاج وا كلملا نم الكا انلكا لعل رهنلا هانربم انا مكيلع ىشيو انودسعتف انتبارق
 بجاولا اننود ةصاخ متنا متقلطنا فيك مكنم لصفا بيصن دواد يف انلو ءازجا ةرشع كلهلا يف انل اذوهي ينبل

 آ * مهمالكب ليارسا ينبل اذوهي ونب رهقف رهنلا كلملا زيج نم لوا نع نوكن نا

 نورشعلا لصفلا

 دواذ عم انل سيل لاقو روفاسلا يف فغهو نيماينب ةليبق نم يراج نب عوماس همسا أ نجر ادف هيرو
 دوأاد نع ليارسا ينب عيمج فرصناف #* هلزنم يلا ناسنا لك انب اوفرصنا يسيا نبأ عم ةئارو الو بيصن

 يذلا هلزنم دواد يتاف ميلشروا يلا ندرالا رهن نم ةوقبسو مهكلم اوقعلف اذرهب ونب اما يراج نب عوماس اوعبتاو

 نييلع يرجاو ةدح يلع تيب ين نهريصو هلزنمب ظفتح نبكرت يتلا يرارسلا ةرشعلا يلا دمعو #* ميلشرواب
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 يلا عمجا اسمعل كلملا لاق مث د لمارا نرصو نهتافو موي يلا ةدشو ىقيض يب نرصو نهيلع لخدي ملو اقازرا
 ةرما. اهب ءاطباو سبتحاو اذوهي لا عمجل اسمع قلطناف + انهاه يدنع مقأ تناو مايا ةثالث يلا اذهي يب

 كديس ديبع كعم ذخ مولاشيبا نم انيلع رشا يراج نب عوماس نوكي نآلا باويل كلملا لاقف * كلملا
 عيمجو باوي جرخت #.انئيعا عزنيف اهيف نصحت#و ابيلا يوايف ةديشم يرقب رفظي نا لبق هبلط يف قلطناو
 ام لواف * يراج نب عوماس بلط يف اوقلطناو ميلشروا نم اوجرخ لاطبالا عيمجو دانجألاو هعم رارحالا هباعسأ
 دمغ يف اقلعم هفيس ناكو هحالس هيلع دش دق باوي ناكو اسمع مهلبقتسا نوعبجس يتلا ةميظعلا ةرغصلا يلا اوبتنا
 اسمع ةيعهلل باوي ذخاو يخا اي ابحرمم اسمعل باوي لاقف # هفيس يلا هدي دم جرخ املف“ سوملا فالفك

 تامف ضرأالا يلع هاعما تمعقوف هطسو .هب برضو باوي دي يف ناك يذلا فيسلا نم اهبمع ظفتح# ملو * هلبقو
 ' نم هل لاقف احورطم اسمعل باوي ديبع نم لجر يارف * يراج نب عومانم بلط يف هوخأ يشيباو باوي رمو
 هامدب العرم اسمع ناكو # باوي عم يذلا يبنلا دواد بناها نم تملأ ثملا نم باعصا نمو تننا نبأ

 ثرحلا يف هامرف قيرطلا نم هرج هيلا رظنيف موقيل ركسعلا نم رمي نم لك نا لجرلا يار املف ليبسلا يف احورطم
 اوعبتو دانجألا زاج قيرطلا نع هرج املف # هيلا رظنيل موقي رمي نم لك نأ يار ثيح هيلع هطسبو هاسك ذخاو
 اكعم تميبو لبا يف هوبلطو ليارسا ينب ليابق عيمج يف هوبلطو * يراج نب عوماس بلط يف اوقلطناو باوي
 ةيرقلا يلع اونمكو اهب اوطاحاو اكعم تسيب لبا يف هودجو يتح هوبلطيو هنع اوصحتل اولازي ملو #+* يرقلا عيمجو
 * هنومدهيو روسلا نوجلاعي ةلتاقملا نم باي عم نيذلا عيمج ناكر ديدش ىيض يف ابلها اوراصو اهورصاحو
 اندف د كل لوقا يتح انهاه ندا باويل اولوقو اوعمسا'اوعمسا تلاقو روسلا قوف نم ةميكح ةءارما «تدانف
 هل تاق * كعمسا يناف يملكت لاق كتما. مالك عمسا هل تلاق باوي انا اهل لاقف باوي تمنا تلاقف اهنم

 »* نولعفي مث كلذ نوقهتسا له ءايبنالاب نولءاسي اموق اوكلهي نا نوديري نيذلا نأ مويلا لبق نولوقي سانلا ناك دق
 دسفت 2 ليارسا ينب نيب هتدلاوو لفطلا لتقب نأ ديري يذلا يضقي اميف ليارسا يبب عيمج نع باقعلا ينمزليا

 داراو كلملا يلع يصع يراج نب عوماس همسا ميارفا لبج نم الجر مكدنع نكلو نينظت امكرمالا سيل * كلها
 نآلا باويل ةءارملا تلاق مكنع فرصنم اناو هدحو يلا هوعفدا كلملا رمأ نم هب يوقي ال ام يلا هدي دمي نا
 اوعمتجاف كلذ مهل تلاقو اهتمكمبب ةيرقلا لها عيمج يلا ةءارملا تقلطناو *روسلا قوف نم .هسارب كلل يمرن

 نع دانجألا تنهناو نرقلا يف باوي صنف باوي يلا روسلا قوف نم هسار اومرو يراج نب عوماس قنع اوبرضو
 ينب دانجا عيمج يلع باوي ناكو * كلملا يلا ميلشروا يلا باوي عجرو هقيب يلا ءرما لك فرصناو ةيرقلا
 نب طافاشريو جارغلا يلع مارينوداو * مدخلاو رارحالا يلع عاذايوي نب ايانب ىاكو هعم كلملا ةبرحو ليارسا

 نم يذلا ازاعو * نيربح راثيباو قوداصو كلملا بتاك ايراسو #* هترماوم بحاص كلملل اركذم دوليخأ
 : / »* أربح راص اضيا ريياي

 نورشعلاو يداحلا لصفلا

 عفرب نأ برلا يلا دواد بلطف ةعباتتم هنس دعب هنسص نيدس ثالث دواد مايأ ين اعوج ناك كلذ دعب مث

 اولتق منال ءامدلا اوكفس نيذلا هلهاو لواش لج نم ضرالا يف عوجلا تريص امنا برلا هل لاق رشبلا نع عوجلا
 ةيقب نم موقلا ناك لب ليارسا ينب نم سيل موقلا ناكو مبل لاقو نوعبج لهأ كلملا يعدف #* نوعبج لها
 لاو اذوهي لال ريصي نا دارا ثيح مهلتق دارا لواشو مهودهاتو مبل اوفلح دق ليارسا ونب ناكو نيينارومللا

 ثاريم اوكرتت يتح مكرطضاأ فيكو مكب عنصأ يذلا ام نيعبج لهال دواد لاقف »* برلا دنع ءامرح ليارسأ

 سيلو ضف الو ببهذ نيع هتيب لهاو لواش يلع انل نكي مل نوعبج لها هل اولاق مهل !ورفغتو هبعشو ببرلا



 مهحبذن يتح هتيب نم سانا ةعبس انطعت  مهضرا لكو ليارسا ينب دح يف نوكن ال انديبي نا ركفو انكلها يذلا
 لجا نم لواش نب ناثانوي نب ثشبيفم كلملا محرو # مكيطعن كلملا مهل لاق لواش ةمكأ يف برلا ماما
 لواشل تدلو يتلا انا تنب افصرل نينبا كلملا ذخاو * برلا ماما لواش نب ناثانوي نيبو دواد نيب نوتلا ناميإلا

 ةعبسلا مهعفدف # اليح* نم يذلا الزرب نب لايرزعل تدلو يتلا لواش ةنبا باذانل نينب ةسمخو ثشبيفمو انومرا
 ين ناصحملا نامز لوا يف اولتقو اعيمج مهتعبس اوعقوف برلا ماما لبجلا يلع نوعبج لها مهوحبدف نوعبج لها يلا
 ارطس مهيلع رطم يتح داصحلا لوا ذم ةرهصلا يلع هتطسبف احيسم انا تسب افصر تذخاف * ريعشلا ناصح لوأ

 افصر تمعدص اهب دواد ربخاف * شوحولا نم ليللاب مهتسرحو رابنلاب مهيلع صقني نأ ريطلا عدت ملو ءامسلا نم
 .يتلا سايناب بابرا دنع نم هتبا ناثانوي ماظعو لواش ماظع ذخاف دواد قلطناف * لواش ةيرس انا تسب

 * ماظعلا اوعمجو عضوملا كلذ نم ناثانوي ماظعو لواش ماظع دعصاو #* عوبلج لبج يف لواش نيطسلف
 رما» املك اولعفو لواش يبا سيق ةربقم يف مصالصب نيماينب ضرا يف نائانوي هنباو لواش ماظع عم ءالتقلا اونفدو
 بيراجتل هديبعو دواد لزنو ليارسا ينب نيطسلف لها براح مث # ذينيح ضرالا لها نع هللا يضرو كلملا

 ناكو ساحن نم لاقثم ةيام كثالث هنشوج نزو يذلا رابجلا نم يثيباو باويو دواد قرفو .* نيطسلف لها
 دنع هلتقف رابجهلا يلع لمح هناو ايروص نب يشيبا هناعف + هلتقيل دواد يلع لمعت !ديدج افيس دلقتم رابجلا
 دعب نم * ليارسا جارس يفطي الو برها يلا انعم جرخب ال هنا اولاقو مويلا كلذ يف دواد ديبع فلح كلذ
 * ةربابجلا نم يقبت دق ناك يذلا رافس يناشوحلا اكفس لتقو ثاج يف اضيأ نيطسلف لها ليارسا ونب براح كلذ
 ينيطسلفلا ثايلج ماحل تيب نم يذلا جاسنلا فلم نب ناناحلا لتقف اضيا نيطسلف لها ليارسا ينب براح مث

 تكنناك رابج لجر نيطسلف لها نم رخو كثاج يف برح مهل ناك مث * ةكاحلا لون نم ظلغا هحمر ناك يذلا

 ينب ريعيذلا وهو * ةربابجلا نم ناك اضيا اذه اعبصا نيرشعو ةعبرا هعباصإ تناك هس ةتس هيلجرو هيدي عباصا
 / *#  هديبعو دود مهلتقف ثاح يف اودلو ةعبرالا ةربابجلا ءاواه * دواد يخا امش نب باذانوي هلتقف ليارسا

 اي كببحا لاق #* لواش دي نمو هيادعا نم هللا هذقنأ يذلا مويلا يف لوقلا اذه هلل هتحجست يف واد لاقو:

 يذقنمو يصالخ نرقو يرصان هوجرا يذلا عيينملا هللا * يذقنمو يلجلم» يزع بر اي تنناو يتوق كنال بير
 . يب تطاحا توملا تركس نأ لجا نم #* يادعا نم صلخال برلاوعدا # دومحملا يمل, ةمثالا نم

 يتقيض دنع برلا توعد »* توملا خاخن يندمدقتو ثدهلا قلط ينلوتحاو #2 ةمثالا يراج“ ينتفجرو

 ضرالا تفجرا #* هعامسأ يلا لصوو هماما راصو يراوخ عفتراو هلكيه نم يتوص عمسو يىهالا يلا تنخرصو

 نم رانلا تبهتلاو هبضغ نم ناخدلا عفترا # اهيلع بضغ برلا نال ةثجرلاب لابجهلا ساسا عزعزتو تلزازتو
 يلع بكر #* هيمدق تمت بابصلا رهظو لزنو ءامسلا متف *رمجلا بيهل نم دشا هرا بيب ناكو هبجو

 نم ارمجو ادرب هباحس لعج # هلالظ هب طاحا هباجح ةملظلا لعج # .اوهلا فانكا يلع عفتراو قلعت نيبوراكلا

 * كبضغ مير نم بر لي كرجز نم ةنوكسملا تاساسا ثفشكناو هايملا عيباني ترهظ #* مبفجراف هقرب

 | ةعسلا يلا قيصلا نع ينجرخا يذلا وه» * يرصان برلا ناك نكل يداهطضا موي يف ينومدقتو د يلع اووقو
 * يهالا صعا مإو برلا قرط تظفح ينال *» يدي ةاكزب ينافاوو يربب برلا ينازاج #* يل هاوهل ينناعاو



 اهتبنتجاو اياطخلا نم تظفتحا بيع الب هعم ترص # هننس نع دحا“ملو يمادق اهلك هماكحا تريض لب
 لجرلا عمو اهلاص ملاصلا عم نوكت كنال بر اي كلدعا ام + هماما يدي ةاكزب ينافاكو يربب برا ينازاجهف

 صلخت كنا لجا نم # اجوعم جوعملا يوتلملا عمو ابختنم نوكت بغتنملا عمو # اثبخ» نوكتل ثبغحلا
 انآ ينال * يتملظ يضت كب يهالاو يبر اي يجارس يضت تننا * ةمظعتملا نيعالا عضاوتو نيكسملا بعشلا

 بيع ال لدع هللا نا لجا نم #روسلا ربعا كتوقبو يهالا اي كلب نيبهبتشملا بلط يف يعسا نا كلب يوقا
 زيزع عينم سيلو برلا ريغ هلا سيل هنال #* هيلع نيلكوتملا عيمج رصان قدصلاب برجمم برلا لوق هقرط يف
 ليآلا لجرا لثم اهبلصو يمدق تمبيو * بيع الب يتيرط ريص ةلبق نم ةوقلا ينمهلا هللآ # انهألا ريغ
 كنديمي صالغلا سرت يلا عفد * ساعنلا سوق لثم يعارذ ددشو لاتقلا يدي ملع د عضاوملا عفرا ينساقاو
 يتح عجرأ الو .مهكرداف يادعا بمللطأ * يءادقأ فعضت ملو ياطخ تمعسو * ينمظعي كعضاوتو يسيعت

 عرصتو برعلا يف ةوقلا ينمهلت كنال * يمدق تمت نوطقسي لب ضوهنلا يلع نوردقي الف مهيمرا #* ميينفا
 الف برلا يلا نوراخت * يتانش تممصا يتح ينيوقتو يماما يادعا باقر تيلوو * يلع نوبثي نيذلا يتعت

 امك مهسوداو حايرلا هيرذت يذلا بارتلا لثم مهيرذا #* مهل بمجهتسي ملف برلا يلا نوبلطي اصلخم مهل نكي
 *#  هفرعأ ال يذلا بععشلا ينمدخ# بوعشلل اسار ينريصت بعشلا ماكحا نم ينيهنت ١ + ككسلا يف عرزلا سادي

 يتلا هللا كرابت د مهلبس نع نومعي مهقيرط نع ءابرغلا ءانبا عنتمت # ءابرغلا .انبالا نوعيظيو يلوق نوعمسي
 ييادعا نم يناجن * نيعضاخ يلوح بوعشلا ريص يل مقتنا يذلا يبلا * صلغملا هللا مظعا ينيوقي يذلا
 اهيا * كمسال لتراو يبر اي بوعشلا نيب تركشا # ةمثالا لاجرلا نم ٍنذقنا يلع اوماق نيذلا يلع ينعفرو
 + دابالا دبا يلا هتيرذو نوار هويسم ىلع معنملا هكلم صالخ مظعملا

 نورشعلاو كلاثلا لصفلا
 بيطي بوقعي هلا هحبسع رصا لمتحا يذلا لجرلا اهيا لق يسيا نب دواد اي لق دواد تاملك رخا. اذه

 لاق * برلا مالكوه يلاسل هب قطني يذلا مالكلاو يناسل يلع تسملكت برلا حور # مهليسرتو ليارسا لآ ينغ
 طلسملا هيحو مالك مبمبلي نا راربالا موقلا يلع طلسملا هيحوب تقطنو ليارسا لا عينم يلا يحواو ليارسا هلا
 اهيف سيل يذلا ةادغلا رونو سمشلا تمعلط اذا حابصلا رونك مهيلا هيحوو # هللا نوفاخيإ نيذلا نيقتملا يلع

 امياد ادهع يندهاع نكلو هللا دنع يتيب اذكه سيلف .# اتابن ضرالا يف تمبني يذلا رطملاكو رجنلا علط اذا باح
 كوشلا لثم مبف ةمثالا اماف #* هاوه لك متي هنا لجا نم هدنع اظوفم# ايهم يندعو ام عيمج ادعم دبالا يلا

 سافلا كلسمي امنا هيلا وندي نأ لجرلا دارأ ادا نكلو #* هديب هذخاي نا .رملا ردقي ال يذلا مهلك ديدشلا

 سلجم ناك يذلا هلاجرو دواد داوق ءامسا هذهو # ةحارلاو ةعفنملل رانلا دوقول هريصيو سافلا ةديدحب هعمجو
 ةعاس يف لجر ةياء ينامث لتقف برعلا يلا لزن لجر اوحدج.همسا ناك لجر ةيناثلا ةجردلا يف لوالا سلجملا يف
 ' ففطصاو نيطسلف لها مهوريع نيذلا لاجر ةلالث يف دواد عم لزن يذلا همع نب رازاعلا هدعب نمو د ةدحاو
 يتح نيطسلف لها نم لتقو هدحو دوه فقوف # اومزهناو اوقرفف ليارسا لآ لجر دعصف برعلل نيطسلف لها
 هفلخ بععشلا لزنو مويلا كلذ يف هيدي يلع ليارسا ينب برلا .صلخو هفيس مياق يف هدي تمقصاو هدي تلك
 نيطسلف لها عمتجا ثيح اذه كلملا لبج نم اجا نب امش اذه دعبو # مهبلس اوذخايو .التقلا اودعيل
 , * نيطسلف لا نم ليارسأ ينب بعش برهو اسدع اعورزم دحاو لقح كانه ناكو ليارسا ينب ماعنا اوبهتنيل

 لزنو #* مويلا كلذ يف هيدي يلع ليارسا ينب برلا صلمو اريثك اموق نيطسلف لها نم لحقو ماعنألا وه ذقناف
 ' ي ةربابجهلا عاق يف ةعمتجم نيطسلف لها ليخ ناكو ملدع ةراغم يلا داصحلا تمقو يف دواد اوتاو لاجر ةئالث
 ' ينيقسن نأ بمحا تملك لاقو دواد يبهتشاف #* محل تيب يف لازن نيطسلف لها فاوقو ثبورصم الزان دواد ناكو
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 اولصفو نيطسلف لا ركسع يلا لاجر ةثالثلا لزنف * محل سيب يرق يف يذلا ميظعلا بمجلا نم ءام ناسنا
 قواد بصت# ملو واد هب اوتو مهل تيب ةيرق يف يذلا .ميظعلا بمجلا نم ءام اوقتساو مهل تسيب اولخدو مهركسع
 اورطاخ لاجرلا .ةوه نآل لعفلا اذه لعفا نا هلل انا #* لاقو برلا ماما هقفد ىنكلو ءاملا تللذ ىم بمرشي نأ

 اماو * لاجر ةثالثلا لعف اذه هلل اشاح لاقو هقفد نكلو ءاملا كلذ نم برشي نأ هبجت ملو مهسفنأ ءامدب

 هلعف ناكو * لجر هيام ثآلث لحقو احير ذخا يذلا وهو 0 اسيير ناكف ايروص نب باوي وخا يشيبا
 اليصف الجر ناكو ةوق اذ ارابج ناكف :عنايوي نب ايانب اماو + نيثلث يلع اسيير ريصف الجر نيثالث لعف نم مركا
 لتقو. * دسالا لتقو يلثلا' موي ةضيغلا يلا لزن يذلا وهو نييباوملا نم ارابج لتق يذلا. وهو لاعفلا نسح
 * همجرب هلتقو هدي نم ممرلا ذخاو اصعلاب ايانب هيلا لزنف ممر يرصملا دي يف ناكر ليمجلا يرصملا ر ابجلا لجرلا
 لمع لمعيو برعملا يف يلبي ناكو الجر نيثالث لثم الاعفو ةوقو اركد هل ناكو عاذايوي نب ايانب اهلعف ءايشللا هذه

 امش »+ مهوامسا هذهو نيثالث ىيير بباوي وخا لاياسع #* اجراخو هيلع الخاد دوأد هريضف #* الجر نينالث

 000 كثوئانع نم رازاعلا 00 صالح * كلملا لبح.نم يذلا

 0 ا لو ولا نو ل نوع سيل حالا * نياماينب
 نم دادسأ نب ميا .نوتيزلا لبج نم اهش * زوشان تميب نم ثكعم نب ناثانوي بلعش نب انهلا * ميروح

 نم يرج المرك لبج نم يرصح + ينويلجلا لافوثيخا نب معيلا ثكعم نم يبنح نب طلغيلا + يردا
 حلاس لمح ناك يذلا يررب نب يرجح نومع نب قالص * داج نب انعب اهه نم ناثان نب لاياعن #* بيرا

 دواد ديبع عيمج ددع. يناثاجلا ايروا * سيغل نم يذلا باراع ريثاي نم يذلا اريح #* ايروص نب باوي

 ' ظ * الحر نوثالثو ةعبس ءاسورلا

 : نورشعلاو عبارلا لصفلا

 هبلق يف يقلا هنا كلذو واد مهتبوقع بسبم ريصو مهيلع بيرلا بصغ دتشاو ءالب يف اوعقو ليارسا ينب نا مث
 دانجالا ءابورلو باويل دواد لاقف # اذوهي ينبو ليارسا ينب ددع صحاف قلطنا هل لاقف مهددع يصح نأ

 يل اوضحاو عبس ريب يلا اوهتنت يتح ناد نم اوذخو مهطابساو ليارسا ينب مسمج دودح يف اوريس هعم نيذلا
 يف كللذو فعض ةيام"بسعشلا يف ديزي كبر هللا كلملل باوي لاق * ميباسحو مهددعب ينوتأو بعشلا ندع

 ميرخف ابضغم هعم نيذلا داوقلاو باويل كللملا رظنف ه#*رمالا اذه تللملا بسحا !دامل يديس كلملا ةأيح

 نيمي نع يتلا ثيوراس اوتاو ندرالا اوزاجو ه* ليارسأ بسعش اوصحيل كلملا دنع نم دانجالا ءاسورو باوي

 نييسوبيلاو نسوحلاو نييناعنكلا ضرا يلا اولخدو نوديصو روص يلا اوهتناو *رازاعيلاو ناج يداو يف يغنلا ةيرقلا
 رهشا ةعست دعب ميلشروا يلا اوعجرو ضرالا لك يف اوراص» .* نوديص يلع اورادو ناد اوتاو اهلك ضرالا يف اوراسو
 لطب لجر فلا ةيام نامث ليارسا ينب .ددع ناكر كلملا يلا مهباسحو بسعشلا ددعب اراجو اسوي نيرشعو
 لاقو بععشلا ندع دعب نم اديدش امغ دواد متغاف * لجر فلا ةيام ةنسمخ انوهي ينب ندعو فيسلاب برضي

 ' اركاب جدا دواد مبصأ املف + ادج تاسا دق ينأ لوقاو كيلا بلطا يتيعنص اميف تاسا برلأ ماما دواد

 اياب ثالث كب لزنم ينا برلا لوقي اذكه لقو واد يلا قلطنا * هل لاقو يبنلا ذاج يلا هللا يحواف
 يف اعوج نوكي نا اما كب لزنت 'ةفا١ لوا هل لاقو دواد يلا فاج يتاف * كب عنصان تببحا ام اهنم رتخاف
 نوكي نأ اماو كنوذويو كناطلس نم كدرطتو رهشا ةالث كبذعتف كيادعا يلا -عفدت اماو نينس عبس ضرالا
 كلملا دواد باجا * كيلا ينلسرا يذلا يلع درت بئاوج يا نالآ رظناف مايا ةثالث ضرالا يف ديدش توم

 الو ةمحرلا ميظع هناف انبدا يلوتي انبر هللا نوكي نا رومالا ريخ نكلو ادج رمالا يب قاض دق يبعلا ناجل لاقو ' .



 راهنلا نم تاعاس تسس يلا ةركب نم ليارسا ينب يف توملا برلا طلسف # انوبذعيل سانلا يديأ ين عفدن
 عنمف اهبرخبل ميلشروا يلا هدي تبوملا تالم دمو * لجر فلا نوعبس عبس ريب يلا ناد نم مهنم تامف
 دتع امياق برلا تالم ناكو فكف يتوملا نم ترثكا دق هل لاقو بسعشلا لتقي ناك يذلا توملا كلالم برلا
 تالملا كلذ دواد ملكف بععشلا لتقي توملا ثالم ثيح برلا ماما دواد لاقف #* ىيناسوبيلا نارا رديب

 تيب ياو يلا كديب دم ةعضاوتملا مياهبلا نوهبشي نيذلا ءالواه بنذ امف تسمرجاو تاسا انا تنك نا هل لاقو
 * يناسوبيلا نارا رديب يف برلل احباذم ينباف دعصا هل لاقو دواد يلا مويلا كلذ يف يبنلا ناج .اجهف #* يبا
 يف هيلا نيلبقم هديبعو كلملا دوادب رصبف يناسوبيلا نارا لبقاف * برلا هل لاق امك داج لوق نع دواد دعصن
 عاتبال تييج دواد لاق هدبع يلا يديس ءاج انامل هل لاقو * كلملا ماما ضرآلا يلع ادجاس نإرارخف قيرطلا

 يديس كلملا ذخاي دواذل نارا لاقف * بععشلا نع توملأ عفتري يل برلل احبذم هيف يببالرديبلا اذه كنم
 دواذل نآرآ لاقو كلملا دواد يلا نارا عفد هلك اذه * بطعلا ريثك يرب رفقلاو نابرقلل ناريث هذهو هتوهش
 .انابرق يبر هلل برقا تسلو نمثب كنم عاتبن امنا نارال دواد لاقف * كيلع كرابي تبر هللا كلملا

 هيلع برقو برلل احبذم هدواد كانه ينتباو #* اراتسا نيسمخب ناريثلاو رديبلا ضرا ,دواد يرتشاف ابصغ هذخا
 * ليارسا ينب نع توملا فكو ضرالا يلع برلا نلعتساو ةمات انيبارقو احلابذ

 نم يناثلا رثعلا م
 2 ريومص رافغسأ

 احا محل مول مع نب عل يملا يي اجل اع يح يحيل يح عج

 نم لوللا رغسلا ظ ا

 ١ لوألا لصفلا 5

 + فدتسي نكي ملو باينلاب رثدتي ناك ادج ربكو خاشو نسلا يف نعط امل كلملا دواد نا لاقي اذه دعبو
 _ هقناعتو كلملا انديس عم عجطصتو همدغتو هيدُي نيب موقت يرذع ةباش كلملا انديسل بلطن هذيبع هل لاقف
 * كلملل اهب اوتاف ةينوليشلا غاشيبا تدجوف ليارسا يلب دودح عيمج يف ةليمج ةاتف تبسلطف #* هيفدتو

 داللا نم ثيهح نب اينوذا اماف # اهفرعي ملو هتمدخت كلملل ةمداخ تراصو ادج ةليمج ةيهب ةاتفلا تنناكو
 نأ كلذو # هيدي نيب نورصحي الجر نوسمخو اناسرفو ابكارم ذختاو يبا دعب اكلم ريصأ انأ لاقو مظعتف دواد
 دعب نم دلو هقيقش مولاشيبا مأ نم ناكو اليمج احيبص اذه اينوذا ناكو هلعف رما يلع هبتعي ملو طق ةربني مل هابأ

 اماو # اينوذا نانيعي ناذه ناكو ربحلا راثيباو ايروص نب بئاوي يلا «:دانجاو هتروشمو هرما ريصو # مولاشيبا .

 مبذو #* اينوذا يف يار مهل نكي ملف دواد ةربابج هاعدو يعمسو يبنلا ناثانو عاذايوي نب ايانبو ربحلا قوداص
 !نوهي لا داوق عيمجو هتوخا عيمج يعدو راصقلا نيع يلع يتلا ةميظعلا ةرخصلا يلع ةفولعم.ارقبو امنغ اينوذا
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 نكي ملف هوخا ناميلسو دواد ةربابجو عادايوي نب ايانبو يببلا ناثان اماو د نيفورعملا كلملا ديبع عيمجو '

 دواد يلا يلخداو يقلطناو #* ,كدبا ناميلس سفنو ,كسفن اهب نيهثت ةروشم كليلع ريشا يتح نالا يلبتاف
 يلع سلجم وو كدعب نم كلمي كنبا .ناميلس نا يديس اي كتمال تفلح تننا سيلا هل يلوتو كاملا
 متاو كلملا يلا لخداف انا كيتا كلملا يلا ةيلاطو ةملكتم تمنا امنيبو #* اينوذا تكلم فيكف ' كربنم

 ,تمناكو ادج ربك دق كلملا ناكو هسلمحم ين وهو كلملا دواد يلا عبشتب تلخدف »* كلوق نسحاو كمالك

 اي كلاح ام.كلملا اهل لاقف * كلملا يدي نيب ةدجاس عبشتب ترخغ كلملا مدخت ةينوليشلا غاشيبا

 وهو كدعب نم كلمي كنبأ ناميلس نا تلقو برلاب تفلح تنك تمنا سيلا يديس اي هل تلق . * عبشتب
 ينب يعدو يصعت ال ةفولعم امنغو ارقب مبذو * كلملا اهي ملعت ملو اينوذا كللم دقف * كربنم يلع سلجي

 + مهعدي مل كببع ناميلسو عاذايوي نب ايانبو ناثان اماف هبرحلا بمححاص باويو ربحلا راثتبا يعدو مهلك كاملا
 ثكلملا ربنم يلع سلج# نم كلملا مهرب نأ مهلك ليارسا ونب رظتنت امناو هيلا روظنملا كلملا اهيا تناو

 . ناثان نأ هل اولاقو كلملا اوربخاف د مهاتا دق يبنلا ناثان اذاو كلملا يدي نيب ملكتت يه اميف»و * ليارسا
 نأ كتللق تننا كلملا انديس اي لاقو . * ادجاس ضرالا يلع هبجو يلع رخو لخدف هلوخدب رماف بابلاب يبنلا

 يعدو ةريثك امنغو ةفولعم اناريث مبذو مويلا لزن اينوذا نا * ثتربنم يلع سلجم وهو تلددعب نم اينودا كلمي '
 نولوقيو هلزنم يف نوبرشيو نولك.اي مهو ربحا راثيبا يعدو ةبرحلا بحاص يعدو كلملا ينبو ليارسا ينب عيمج
 نم معن # انوعدي مل كدبع ناميلسو عاذايوي نب ايانبو ربعلا قوداصو كدبع انا يذلا اناو # اينوذا شيعي
 لاقف * ثادعب نم كلملا يبرك يلع سلج نم كديبع ربخ" ملو انديس كلملا اهيا رمألا اذه ناك كلبق
 يسفن صلخ يذلا يحلا برلاب تفلح لاقو كلملا فلهف . * كلملا يدي نيب تمماقف عبشتب اوعدا دواد

 سلجم وهو يدعب نم كلمي كنبا ناميلس نا تلقو برلاب كل تفلح امك لعاف ينا *# نزحو ةفأ لك نم
 كلملا دواد يديس شيعي تلاقو كلملا ماما اههجو يلع ةدجاس عبشتب ترخ # لمكا كلذك يربنم يلع

 * كلملا يدي نيب اوميقاو اوعدف عاذايوي نب ايانبو يبنلا ناثانو ربحلا قوداص يلا اوعدا كلملا-لاقف  دبالا يلا

 * احوليس نيع يلا هب اوقلطناو يتلغب هوبكرو ينبا ناميلس اولمحاو مكديس ديبع مكعم اوذخ كلملا مهل لاقف
 ناهيلس انديس شيعي اولوقو روفاسلاب اوفتهاو ليارسا ينب يلع اكلم يبنلا ناثانو ربعلا قوداص كانه هحسمبو
 * اذوهي لاو ليارسا لأ يلع يدعب نم كلمي وهو يربثم يلع سلجتو يجب يتح هفلخ اودعصاو #* كلملا
 عم نوكي كلذكو كلملا انديس عم برلا ناك امك» * كبر هللا لعثي اذكه نيعا عانايوي نب ايانب باجاف

 عاذايوي نب ايانبو يبنلا ناثانو ربحلا قوداص لزنف د واد انديس يسرك يلع هلضفيو هيسرك مظعيو اضيا ناميلس
 * احوليس نيع يلا هب اوقلطناو كلملا دوأد ةلغب يع ناميلس اولمحو تافاذقلاب نومري نيذلاو ةرواسأ مهعمسو '

 لاقو روفاسلاب اوفتهو اكلم دواد نب ناميلس اوحسعو برلا تيب نم نهدلا نرق يبنلا ناثانو ربحلا قوداص فخاو
 اميظع احرف نوحرفيو تاعبرملاب نويعلي هعم بسعشلا لك دعصو د كلملا ناميلس شيعي بعشلا لك
 باوي عمس املف ماعطلا مهلك دعب نم مهاعد نيذلا نعم نيذلاو اينوذأ عمسبف 3 مبرتأوصا نم ضرالا ترعرع زتف

 . نب ناثان داو ملكتي وه امنيبو # ةنيدملا تعزعز دق يتلأ تلا دذه امو توصلا اذه ام لاق روفاسلا تنوص

 ,نأ قيقح اينوذال ناثان لاقف #* ريمغلاب رشبت امناو كتوقب رابج كناف لخدا اينوذا هل لاقف مهاتا دق ربحلا راثيبا
 عادايوي نب ايانبو يبنلا ناثانو ربهلا قوداص هعم كلملا لسرأو # اكلم هئبا ناميلس ريص دق كلملا دواد انديس

 يف يبنلا ناثاتو ربحلا قوداص هوهحمو # كلملا ةلغب يلع ناميلس اولمحو تافاذقلا باحساو ةامر مبعمو .

 * متعمس :يذلا توصلا وه اذهف مهلك ةيرقلا لها حرفو نيحرف مث نم اودعصو هيدا دعب نم اكلم ريصيل احوابنم
 ب
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 مسا مظعي اولاقو هيبا يدي نيب هل اوحدو كللملا ديبع لخدو # انيقي كلملا ربنم يلع ناميلس سلج دقو
 هلا هللا كرابت لاقو * هعبج « ىلع كّلملا دمت, كربنم يلع هربنم لضغيو هلضفيو كمسا يلع ناميلس

 اوماقو اينولا مهاعد نيذلا لاجرلا عيمج قرقف * نارظني ينيعو ييسرك يلع سلج انا ينقزر يذلا ليارسا
 .مبذملا يلا اهتلاو هللا تيب يلا قلطناو ماقو ناميلس نم قرفف اينوذا اماف #* هلزنم يلا ناسنا لك فرصناو
 ال ةعاطلا لهاو راصنالا نم ناك نأ ناميلس لاقف # هدبع لحقي الا كلملا ناميلس مويلا فلم لاقو هب كسمتو

 ناميلس لسراف # هانلتق اليبس هيلع اندجوو كلذ ريغ ناك ناو ضرالا يلع ةدحاو ةرعش هسار رعش نم طقسي
 * كلزنم يلا فرصنا ناميلس هل لاقف ادجاس هل رهف ناميلس يلا لخدف مبذملا دنع نم هب نتاف كلملا

  0٠يناثلا لصفلا 000

 يوقتف مهلك ضرالا لها قيرط يف هفرصنم انا * لاقو هنبا ناميلس يعد دواد كلملا ةافو موي رضح املو
 هبدوتكم وه امك هتاداهشو ةماكحاو,هاياصوو هدوهع ظفحاو هقيرط يف كلساو كبر هللا عيارش ظفحاو + الجر نكو
 يل لاق يذلا هلوق تمبثم بنرلا نال + تمهجوت ام ثيح منتو لمعت ام لك يف ملفتل يبدلا يميم رفس يف
 يلع سلم مهنم لجر مدعي ال مهسفناو ميهبولق لك نم قدلاو طسقلاب يماما اوكلسو يقرط تلونب ظفح نا هنأ
 ران نب رانبا ليارسأ ينب دادجا ءامظعب عينص امو ايروص نب باوي يب عنص ام تفرع دقو #* ليارسأ ينب ربنم
 * هفخل هسادو هفيسب مهامد كفسو برعلا يف لتقي نم لثمك امهلتقت بسحو امهلثق هنا راثاي نب اسمعو
 مهريضو افورعم مهب عمصاف يناذاعلجلا يالز نبا ونب ماو * مالسب ربقلا يلا لزني هعدت الو كدمك## هب عنصاف
 نب يعمس كعم »+ كيخا مولاشيبا نم تبره نيح ءايشألا عيمج# يل اوماقاو ينومدخ مبنال تامدن نم
 املو فذقلا نم نوكي ام رشابو ميبقلاب يفذقاو ينمتش يذلا وه ميروح تيب نم نيماينب ةليبق نم يراج
 يف فيسب كلتتا ال ينا هللاب هل تفلحو ندرالا ربن تزج ثيح ينلبقتساو يلا لزن وبف مينح“ يلا تقلطنا
 ربقلا يلا هديك لزناو هرج يف هديك درو هب عنصت فيك رظناو ميكح لجر كناف هنع اوفعت الف + مويلا كلد
 ينب يلع اهيف كلم يذلا نينسلا ندع ناكو # هتيرق يف نفدو هيابا يلا راص' دواد يضقو #* همدب انولم
 | عضوم يف ناميلس سلجو # ةنس نينالثو هئثالث ميلشروا يفو نينس ةعبس نوربحا اهنم كلم ةئس نيعبرا ليارسأ
 . تميج مالسلا هل تلاقف ناميلس ما عبشتب يلا ثيمح نب اينوذا ءاجنف # .ءايشألا تساقتساو هكلم تبثو هيبا

 * كلذ بح برلا نال كلذو يخا يلا را ينم كلملا علمت اكلم ريصال مبنيعا ليارسا ينب عيمج دم
 بسلطا ام ينعنمي ال كلملا ناميلسل يلوق اهل لاق * لق هل تلاق اهيف ينيدرت ال ةدحاو ةجاخ كنلكا نآلأو

 يلا عبشتب تلخدف * كتجاح يف كلملا ملكا انا نسح عبشتب هل تلاق # ةينوليشلا غايبا ينجوري
 اضيا ربنم يقلي نا رماو هربغم يلع سلج مث اه ده اهيلا ماق كلملا اهار املف اينوذا ةجاح يف هملكتل ناميلس
 ال يناف ما اي لس كلملا اهل لاقف اهيف يندرت ال ةجاج كلايسال كتيتا يلا هل تلاقف #* هنيمي نع تسلجن
 فيك الياق هما ىلع ناميلس درف # ةءارما هل ريصتل كيخا اينوذال ةينوليشلا غاشيبا عفدت تلاق * كدرا
 فلحو #2 ايروص نب, باويو ربهلا راثيبا هلو ينم ربكا وهو يخا هنال كلملا هل يِلس ةينوليشلا غاشيبا تملاس
 فالحا ناو . * يلتق الا رمألا اذهب دارا اينوذا ناك نا يديرب كلذكو يب هللا عمصي اذكه لاقو برلاب ناميلس

 لتقا ينح مويلا تيسما نا لاق امك اتيب يل ريصو يبا دواد ربنم يلع ينسلجاو ينعلسا يذلا يعلا برلاب
 فرصنا كلملا هل لاق ربحلا راثيبا اماو # هلتقو اينوذا يقلف عاذايوي نب ايانب ناميلس كلملا لسراو  اينوذا
 تلمح كانال كلتقا ا نكلو لتقلا كيلع بجو دق لجر كنال كضرا يف ثردلا مزلاو كديرق كثوثانع يلا
 الا ربهلا راثيبا ناميلس جرخاو * يبا دواد نيهأ يذلا عضاوملا لك يف تمفهاو يبا دواد يدي نيب دبعلا
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 نآل لتق دق اينوذا نا باوي غلبو خ* وليش يف يلاع تيب يف برلا هلاق يذلا لوقلا متيل برلل اربح نوكي
 * ميذملا يلا اجتلاو برلا تيب يلا باوي بربف ناميلس يوبيي نكي ملو هراصناو اينوذا ببزح نم ناك باوي
 نب ايانب كلملا لسراف مبذملاب كلسمتو برلا تميب يلا اهتلاو بره دق باوي نا كلملا ناميلس اوربخاف
 نم جرخا كلملا كل لاق هل لاقو برلا مبذم يلا ايانب لخدف * هجرخت نا دعب هلتقاو قلطنا لاقو عاذايوي
 كلملا هل لاقف * يعضوم نم جرخا ال لاق باوي نا كلذب كلملا ايانب ربخاف توما انهاه نكلو ال لاقف انهاه
 ريصي لب + يبأ تريب نعو ينع باوي كلفس يذلا مدلا بفرصأو عضوملا كلذ يف هلتقا لاق امك هب عنصأ

 نب رانبا كللذب يبا دواد ملعي ملو فيسلاب امهلتقو يقبا امو يقتاو هنم ربا نيلجر يقل هنال هقنع يف همد برلا

 اتيرذ قانعاو باوي قئع يف امهمد برلا ريصو #* اذوهي شيج سيير راثاي نب اسمعو لواش هبرح . بمحاص ران
 يف نفدو هلثقو هبقلو عادايوي نب ايانب ىعصف # دبالأ يلا برلا مامأ ملسي هكلمصو ةوئبو يبا دوأد اما دبالا يلا

 لدب كلملا هريصف ربعلا قوداص اماو برهلا يف هلدب عاذايوي نب ايانب كلملا ناميلس ريصو ' *.ةيربلا يف هتربقم
 عضوم .يلا كانه نم جرمخت الو هنكساو ميلشروا يف انيب كلل نبا هل لاقو يعمس يلا كلملا لسرا مث ه*رائيبا
 * «تلقنع ف كمد نوكيو تومت كنا نقيت نورد يدأو زومجنو جرخت يذلا مويلأ يف نأ ملعأو * عضاوملا نم

 نمو #* ةريثك امايا ميلشزوا يف يعمس نكسو كدبع لعفي كلذكو كلملا اهيا تملق ام معن كلملل يعمس لاق
 *  ثاج يف كادبع هل ليقو يعمس ربخاف ثاج كلم كعم نب شيخا يلا نادبع يعمسل بره نيئس ةثالث دعب
 ناميلس ربخاو # ةديبعب يتاو ثاج يعمب لخدف هيدبع لجأل شيخا يلا بلطو هتباد جرساو يعمس ماقف
 تممسقا دق سيلا لاقو يعمسب اعدو كلملا .لسراف ه#* داعو ثاح يلا ميلشروا نم جرخ يعمس نا كلملا

 نوردق يداو ربعتو ميلشروا نم جرح يذلا مويلا يف نا كلل تملقو كتدشانو كتلوخو كتفلحو برلاب كيلع
 . يلع تيدعتو كترما ام ظفحت ما.اذاملف + لعفا كلذك كلملا اهيا تيار ام معن تلقو لوتقم كنا ملعا
 ببرلا درف يبا دوأد نم ثمبكترأ يذلا رشلاأ تمفرع دق يعمسل كلملا لاق مث * برلاب تمفلح يلا نيميلا

 رماف  دبالا يلا ببرلا ماما الصم نوكي نواد ربنمو اكرابم نوكيف كلملا ناميلس اماف * كسءار يلع كرش
 ١ * هلحقو جراخ يلا ةجرخاف عادايوي نب ايانب كلملا

 كااثلا لصفلا

 يف يذلا هلزنم اهلخداو نوعرف ةنبا جوزتو رصم كلم ناميلس نتاخو هناطلس تبثو ناميسل كلملا علصو
 مهحتابد نوبرقي اوناكف بعشلا اماو * ميلشروا روس ءانب متي نأ لبقو برلا تميب ءانب متي نا لبق دواد ةيرق
 يف ريسي نا قاتشاو ببرلا ناميلس بمحاو #2 مايالا كلت يلا برلا مسال تيب ينب نكي مل هنال مباذملا يلع
 كانه برقيل نوعبج يلا كلملا قلطناو روخبلا رخو مباذملا يلع نيبارقلا برقي ناك هنكلو هيبأ دواد قرط
 فلا نوعبجبس ناك يذلا ميذملا يلع برقي ناميلس ناكر عضوملا كلذ يف ميظعلا مبذملا ناك امنا هنال نيبارق

 هبلق مصو كيدي نيب. لدعلا مزلو قحلاو ناميالاب كيدي نيب راس هنال ةميظعلا ةمعنلا يبا دواد يلع تمعنأ بر
 تريص تننا يهالاو يبر اي نآلاو د مويلاك ةربنم يلع سلجم# انبا هتقزرو هميظعلا ةمعنلا هذه هل تظفعن

 *  ترثخا يذلا بمعشلا ربداو جرخاو لخدا فيك فرعا الو نسلا ريغص ثدح اناو هيبا اد دعب اكلم كدبع
 رشلاو ريخلا مهنا ناو لدعلاب كبعشل مكاحيي اميكح ابلق ثلدبع طعا  هترثكل دعي الو يصح ال ميظع بسعش هنال

 - كيادعا سفنا بيلطت ملو ينغلا لست ملو ةريثك امايا ينم بلطتو كمالك يف يلاست مل كنال ناميلسل برلا
 ابلق كتيطعاو تمبلط امب كتفعساو كلل تمربهتسا دقف # اياضقلاو ماكحألا اهب مبفت ةمكح ينم تيلط لب



 اضيا كلتيطعا دقو * كدعب نوكي ال. كلثم كلبق نكي مل ام تقعنملا رمالا يلا ريصت يتح اميكح امبهن
 نأآو * ثلرمع لوط نوكي الو ثولملا يف :كلثم نكي مل ام ةماركلاو ينغلاو لاومألا نم بملطت. مل. ام كتلمنو
 . ملعو ناميلس هبتناف * تكرمع ليطا كوبا دواد ظفح اهك يقرط يف تمكلسو ياياصوو يعيارش تظفح تنا
 اهيبارقو احلابذ برقو برلا دهع توبات يدي نيب ماقو ميلشروا يلا ناميلس اج هللا لبق نم ايور هار يذلا نأ
 كلملا ناميلس يلا ايتاو نيتيناخ ناتارما تممدقت ثلانهو + ةميظع ةديام هديبع عنيمجل ةوعد .ايهو ةلماك
 تيب يف نيتنكاس ةءارملا هذهو انا تمسك ينفصنت نا يديس اي كيلا بلطا امهيدحا تلاقف #* ءاضقلا يف
 . سيلو اضيا ةءارملا هذه تدلو مايا ةثالثب تدلو ام دعب نمو # هيف انك يذلا تيبلا يف انبا انا تدلوف دحاو
 دنع تساقف #+ هيلع نرعهطضإ اهنال ليللاب ةءارملا هذه نبا تامف # اندوحو لب انكاس ابيرغ تيبلا ين انعم
 * يدنع هتريص تميملا اهنباو اهنضخ يف ينبا تريصو ةدقإر كتما تناكو يدنع نم ينبا تذخاف ليللا فصن
 * هتدلو يذلا ينبا سيل وه اذاو هنم تسرفتو هتنيب املف تيه هنا تيار ينبا عضرا ةادغلاب تممق املف

 نامصتخي اتلعجو يحلا ينباو تيملا اهنبا نكلو لاهلا اذه يلع رمالا سيلو هذه تبذك :يرخالا ةءارمإلا تلاق
 تبا الا ال ةلياق هذه» تيملا كنباو يعلا يبا نا ةلياق هذه كلملا لاقف * كلملا يدي نيب ناعزانتيو

 نينثاب يتلا يبصلا اوعطقا كلملا لاقف * فيسلاب اوتاف فيسلاب يلع كلملا لاقف * يعلا يبباو تيملا
 اي كيلا بلطا هيلع تقفشاو هتمحر ابنال يبصلا ما تلاقف * يرخالا يلا هفصنو هذه يلا هفصن اوعفداو
 كلملا باجاف # هوعطقا ابل الو يل نوكي:ال تلاقف يرخالا اماف التق لعقي الو ايح يبصلا اهيلا عفدت نا يديس
 اوقرفو كلملا اوقتاو كلملا هاضق ام ليارسا ونب عمسف # هما اهنال التق هولتقت الو هذه يلا يبصلا اوعفدا لاقو
 , * لدعلاب يضقيو ءاضقلا فرعي هللا لبق نم ةمكح هلل نا اوملع مهنال اوفاخو هن

 1 عبارلا لصفلا

 ايخاو برحلاو #* ربهلا قوداص نب روزاع هداوق ءامسا هذهو * ليارسا ينب عيمج يلع اكلم ناميلس راصو
 * ناربح راثيباو قوداص برحلا يلع عاذايوي نب ايانب # ةرماوملا يلع دوليخا نب طافاشوي نابتاك ناشيش انبا
 يلع ادبع نب مارينوداو كلملا نزاخ راشيبا»و * كلملا ليلخ ربحلا ناثان نب دوبز ءالكولا يلع ناثان نب ايرزعو
 نوقفنيو ليارسا ينب عيمج نم ةقفنلا نوعمج ءالوه اوناك» هتقفن يلع اليكو رشع انثا ناميلسل ناكو #* جارغلا
 .روحرب مهوامسا هذهو # ةنسلا نم ادحاو ارهبش مهنم ليكو لك يلع طياورلا يلعو هتيب لها يلعو كلملا يلع

 يف داسحرب * ندح تيب يف يتلا نوليا فو شمش تميبو ريعاش فو ضاقم يف راقدرب + ميارفا لبج يف
 انعب #* ناميلس ةنبا ثفوطب اجوزتم راصو رودتفنا يف بادنيبا نبا #* رافاح ضرا لكو ثوخاس هيلاو ثوبر
 لبا يلا ناشاي تيب نم لاعرزيا طشب يو نترص دنع ينلا ناشاي تيب لك هيلا ودغمو منعت“ يف دوليخأ نب
 ناسيب يف ينلا بوجرا لبح هيلاو اشنم نب رياي ثاريم هل ناعلج ةمار يفرابج نبأ #* نيعنقي ربع يلاو وكت
 ضرا يف صاعميخا + مينحم يفودج نب بادنيخا # اهقالغاب ساحن نم باوباو روس اهل ةميظع ةيرق نوتس
 ضرا يف حورف نب طافاشوي * ثولعبو ريشا ضرا يف يثوح نب .ينعب * ناميلسل ةنبا تممسب جوزت اضيا اذه يلاتفن
 نيينارومألا كلم نوحمبس ضراو داعلج ضرا يف بورا نيرابج #* نيماينب ضرا يلاآلا نب يعمس #راخاسي
 لمرلا لثم ةرثكلاب ليارسأ لاو ادوبي ونب ناكو #* هيلع يلو امو هضرا لجر لك الكولا مزلف ةينثبلا كلم جوعو
 نيطسلف دح نم تاكلمملا عيمج يلع الاسم ناميلس ناكو * نوحرفيو نويرشيو نولكءاي رحجبلا لحاوس يف يتلا
 دحأ موي لك يف هماعط ةقفنو ناميلس ةديام تناكو د هرمع لوط هل نودبعتيو .ايادهلا هيلا نودهيو رصم دح يلا
 اذه شبك ةيامو يعرلا نم اروث نورشعو ةفولعم ناريث ةرشعو # قيقدلا نم ارك نوتسو ديمسلا نم ارك نونلو
 شيف دح نم تدارفلا رهن ربع يف نيذلا عيمج يلع اطلسم ناك هنال * نمسملا ريطلاو ريباربلاو :شحولا ريغ



 ىإ

 هلوح نيذلا عيمج نم املاس انيمطم ناكو تارفلا رهن زامح“ يف نيذلا كولملا عيمج يلع اطلسم ىناكو ةزغ يلا
 لوط عيبس ريب يلا ناد دح نم هئيتو همرك تم ناسنا لك نينيامطم ليارسأ وئبو اذوهي ونب اونكسو. * هيحاونو '

 ءالوه ناك» * سراف بلا .ةرشع اتنثاو هقلجرل ىيخ اهيلع .يرا. لا نوعبرا ناميلسل ناكر #* ناميلس رمع
 * ايش زوعت هتديام نوكرتي اونوكي ملو هتديام نورصع نيذلا هيامدن عييمج يلعو ناميلس يلع نوقفني ءالكولا
 هللا يطعاو * نوزموي امك ناميلس هيف نوكي يذلا عصنوملا يلا كاسرلاو ليخلل نبتلاو ريعشلا نوعمج# اوناكو
 قرشملا لها عيمج هتمكح تقافو ناميلس ةمكح تممظعف # مبفلا لك هلعثو بللاو مهنلاو ةمكحلا ناميلسل
 ناماه قافو. هتمكح يف يقرشملا ىناثآ بللغو سانلا عيمج نم مكحا راصو # اضيا رصم لها هتمكح ىرقافو
 لثم فلا ةثلث بتكو #* هلوح يتلا تاكلمملا عيمج ين هربخ عاشو :ةمكهلل يف لوح“ ينب عيردو لكلخو
 نانبل زرا نم ةرجش لك فصوو اهاوق تمعنو رجلا يف ملكتو + ميباست ةسمخو ةطييبست فلا هحتباست تناكو
 .٠ تلمح ةفاحزلاو ماوبلا تفصوو عفانملا نم اهيف امو رويطلاو مياهبلا فصوو طياهلا يف تبني يذلا شيشحلا يلاو
 . نيذلا ضرالا ثولم عيمج نمو هتمكح اوعمسيل ببوعشلا عيمج نم ناميلس يلا عمتج# ناو #*رمجلا
 ْ !| ظ : !ش * هتمكحا نوعمتسي

 سماحلا لصفلا

 ناك نا هيبا ناكم كلم ممسم لق هنا عمس امل ايعادو هل اينهم ناميلس يلا ةديبع روص كلم ماريح لسرأاو

 مل يبا واد نإ تمفرع دق *.لاقو ماريح يلا ناميلس لسراو *.همايا لك يف دوادل ابمحس لزي مل ماريح 3
 تمت اهلك كولملا هللا ريص يتح اهب لغتجا يتلا بورهلل لجا نه هبر هللا مساب برلل اتيب ينبي نا ردقي

 ينبي وه اكلم كدعب نم هريصا يذلا كنبا نا يبا دوادل .برلا لاق امك يبر هللا مساب اتيب ينبا نأ تبون
 يما اناو تكديبع عم يديبع نوكتو نابل نم ربونص بشخ يل عطقت نب مدقت نآلا نمف * يمسأل اتيب
 عيمس املف * نييناديصلا لثم بشغلا عطقي نم انيف سيل نا ملعت كنال ينترما ام قازرالا نم ثاديبع
 بمعشلا اذهربدي اميكح انبا دواد قزر يذلا اذهءانموي هللا كرابت لاقو اميظع اخرف حرف ناميلس مالك ماريح
 بشخ كيلا لسراو يوبتو بسس امك لعفا اناو كتلاضر تممهف دق لاقو ناميلس يلا ماريح لسراف * ميظعلا
 يلا رسمبلا يف افاوطا اهريصإ اناو رحملا يلا نانبل نم هلمح. نولوتيو نوعطقي يذيبعو ورسلا بشخو ريونصلا
 يلع يرجتو كلل لوقا امب لمعت اضيا ىمفناو ثلانه نم اهلمعتث تمنا لسرتو كانه اهريصاو ديرت يذلا عضوملا
 يرجاو * ديري ام يلع ورسلا بشخو ربونصلا بشخ ناميلس يلا ثعبي ماريح راص # اقازرا يباحما
 ' يرجي ناك اذكه لوسغملا تمييزلا نم رك بلا نيرشعو ماعط نم رك فلا نيرشع ماريح باحما يلع ناميلس
 نيبو ماريح نيب .ناكو هدعو امك ةمكحلا نم ناميلس يطعا برلاو + ةنس لك يف ماريح ثاحصا يلع ناميلس
 نيثلث ليارسا ينب لك نم ناميلس بهتلاو # اعيمج ادهاعتو افلاحتو امهمايا لك ةمالسو بحو قافتا ناميلس
 مث ارهش نانبل يف نولمعي فلا ةرشع مهنم رهش لك بوني بياون مهلعجو نانبل يلا مهلصراو .* لجر فلا
 قوهدلاب نولمصي لجر فلا نوعبس ناميلسل ناكو * جارخلا يلع اطلسم ناك مارينوداو مهتويب يلا نوفرصني
 عادصلاو لامعلا يلع نيطلستملا ةمرابقلاو ءلكولا يوس اذه د: لبجلا نم ةراجتلا نورقني لجر فلا نونامو
 فقسيل ةديج.ارابك ةراه اولمحل نا كلملا رماف * لمعلا نولمعي نيذلا يلع نيلكوملا ةيام ثالثو فلا ثالث مهو
 ةراجتلل عطق نومكح# نيذلاو ماريح ووانبو ناميلس ووانب عطقف 6 * ةطورهملا ةروقنملا ةراجيلاب متيو تميبلا
 ظ ظ * تيبلا .انبل بشغلاو ةراجتلا ارعلصاو

 و



 و

 سدباببلا لصفلا

 يذلا رايا رهش يف ةعبارلا ةنسلا يف رصم ضرا نم ليارصا ينب جور ةنس نينامثو هيام عبرا دعب ناك املف

 | يذلا قاورلا» * اعارذ نوفلث هكمسو اعاريش نورشع هضرعو اعارذ نوتس هلوط برلل ناميلس ينب يذلا تميبلاو
 * تميبلا .لوط لايح عردلا ةرشع هضرعو تميبلا ضرع. ماما اعارذ نورشع هلوط ناك تيبلا باب يدي نيب لعج
 طاحاو رودي امك نيازخ تيبلا ناطيح يلع ينبو * لخاد نم ةعساوو جراخ نم ةقيض يوك تميبلل لعجو
  فثدالث اهقوف اضيا ريصو رودي امك ةقورا تيبلل لعجو .* ناطيح هيف رفغتسي يذلا روهطلا تيبو لكيهلاب
 ضرعو عردذا ةتس'طسوألا رظنتسملا ضرعو عرذا ةسمخ لفسالا رظنتسملا ضرع ريصو ضعب قوف اهضعب تارظنتسم
 اهضعب قرعلاب ةكسمتم ناطيعلا نوكتل رودي امك جراخ نم تازيرفا تيبلل لجو عرذا ةعبس يلعالا رظنتسملا
 ايش وا اعطقم وا ةيزرم وا ةقرطم برض اماف ةاوسملا ةروقنملا ةماتلا ةراجتلاب ينب ثيح- تيبلا ينبو * ضعبب
 . ةجرد ريصو ينميلا تيبلا ةيحان يف طسوألا قاورلا باب ريصو د تيبلا ءانب يف عيمست ملف ديدهلا ةلا. نم
 انبو # العالا قاورلا يلا اهيلع دعصي طسوالا يف اضيا اجردو طسيالا يلا يلفسلا قاورلا نم اهيلع دعصي بمسشخ نم
 ددشو عرذا ةسمخ اهولع ريصو تيبلا لك لوح تارظنتسم لعجو #* ةعيلم ربونص تاربب هفقسو .همتو تميبلا
 ' تمنا نا تيئب يذلا تيبلا اذه هل لاقو ناميلس يلا يلاعت هللا .يحواو *ربونصلا بشخب تميبلا
 نوكاو * كلابأ نواد هب تدعو امك ككلم تللمكا اهتلمكاو ياياصوب تلمعو يعاكحا تمظفحو يدوهع تمعرأ

 نم تيبلا ناطيح موتو »* هلمكاو تميبلا ناميلس انبو * يبعش ليارسا لا لذخا الو ليارسا ينب نيب الح
 تيبلا ناطيح ريام اماو قوف يلا لفسا نم بشعنلاب اًموقم هفقس يلا تميبلا ساسإا نم ربونصلا بشخب لخاد

 نم ربونصلا بشخ# اعارذ نيرشع هعافترا يلا تيبلا لفسا نم ناميلس ينبو *ورسلا بشخ ءحاولاب اهموقف
 هموقو .#* اعارد نيرشع لخادلا تميبلا لعجو * ربطلا رهط يمسي يذلا لجادلا تميبلا انبو هفقس يلا هساسا

 ربونصلا بشخ نم هلك هريصو نسوسلاو سجرنلاو مليلهلا هبش بشمغلا يف شقنو .لخاد نم ربونصلا بشخب
 * برلا دهع توبات هيف ريصيل انقتم تيبلا لخاد ريصف سدقلا سدق اماو + ةتبلا ةراه | يرت ال يتح

 موقو ديج هبهذب هجرداو اعارذ نورشع هكمسو اعارش نورشع هضرعو اعارذ نوعبرا هلوط سدقلا يدي نيب لعجو
 لعجو زيربا ديج بهذ نم ميافص ناطيهلا يلع تيبلا لخاد ناميلس لعجو #ريونصلا بشخب مبذملا
 لمك يتح .ابهذ هقوف لعج هنا تيبلا لكل عنص كلذك +ريربا بهذب اهموقو تابتع سدقلا تميب بابل
 لعجو بشخ نم نيبورك سدقلا تيب يف عنص * بهذلاب مبذملا تمييبلا لخاد اضيا موقو متو تميبلا
 رخآلا بوركلا كلذكو عردذا ةسمخ بوركلا جاتج ضرع ريصو د عردا ةسمخ هضرعو عربا ةرشع بورك لك لوط
 عرذا ةرشع بوركلا عافثرا لعجو ه# ادحاو نيبوراكلا رادقم ريصو #* عردا ةرشع نيبوركلا يحانج ضرع راصف
 دحاولا ببوراكلا حانج قصلاو نيبوراكلا ةحتجا طسبو لخادلا تيبلا يف نيبوراكلا ريبصو *رخآلا بوركلا كلذكو
 * رخالاب دحاولا نيقصتلم تيبلا طسو يف نيرخالا اهبيحاتج ريصو رخآلا طياحلاب ىتصلا رخالا بوراكلا حانجو طياحلاب
 سجرنلاو ,ينرتلا هبش اهقوف شقنو ميليلهلا هبش اهلك تييبلا نطيح يلع شقنو #*زيربا بهذب نيبوراكلا موقو
 امإو #* جراخ نمو لخاد نم بصهذلاب تيبلا ساسا موقو * اضيا جراخ نم شقن كلذكو نسوسلاو لختلاو
 لك يف نوثيزلا هببشخ نم هيبناج نع ريصو هيلع .طورغت“ ربونصلا بسشبخ نم اباب هيلع ريصف سدتلا تيب باب
 لعجو . * ةبلص اطالغ تابتع هل ريصو عرذا سمخ هعفرو ارطنقم كلذ لعجو عردا سمخ ضورعلا نم بمناج
 هسبلاو انسوسو الختو اسجرنو نيبوراك باوبالا يلع شقنو نوتيزلا بش نم نينسح نيعارصم تيبلل اضيأ
 ةببئاج- نم يئاربلا تيبلا وه يذلا لكيهلا بابب عدص كلذكو * بهذلا نم نيبوركلاو لخنأا يلع رثكاو ابهذ



 لعجو »* عبرم شوقنم ريغ بشخ .نم ةدرفم تابتع هل ريصو نوتيزلا بشخ نم بناج لك نم عرذا عبرا
 يبناج لعجو »* تابصب يوطنت نيتغطق نيعارصملا كنيذ نم دحاو لك لعجو ورسلا بشخ نم نيعارصم هل
 ةلخادلا رادلا يبو # ابهد هلك شقنلا سبلاو نسوسو لخأو نيبوراكو سجرن هيبش اهيلع شوقنم دحاولا بابلا
 عضو يدتبأ رايأ رهش نم ةعبارلا ةنسلا يفو + ربونصلا بشخ نم افاسو ةراهح تافاس ةثالث لعجو اقيثو .انب
 ةئسلا هذه نم نماثلا رببشلا وهو رخآلا نيرشت رهش يف ةرشع يدحا هنس يف هءانب لمكو د# برلا تيب ساسأ
 ظ ' 030 #* نيئس ةعبس يف هيانبو هتنيزو هروما عيمجل تميبلا متو

 ' ٌْ عباسلاا لصفلا

 نسله تميب وهو هجالسل اريبك اثيب ينب مث # هءانب لمك نا يلا ةنس ةرشع هللث يف هتيب ناميلس يبو

 فوفص ةعبرا يلع هفقسو اعارذ نيثلث هكمسو اعارذ نيسمخ هضرعو عارذ ةيام هلوط لعجو نانبل ةضيغ هامسو هكلم

 . تاربلا لعجو ربونص تاربب هفقسو د ربونصلا بشخ نم اقرع ةدمعالا يلع لعجو ربونصلا بشخ نم ةدمعأ
 لعجو * فص لك نم ادومع رشع ةسمخ !دومع نوتس اهددع ناك يذلا دمعلا سور يلع يذلا بشغللا يلع

 .لباقت ةعيرم اهلك اهتابتعو باوبالا لعجو #* تارم ةثلث اضعب اهضعب لباقي فوفص ةثألث ةنطصم ييدانك اهيلع
 يف قاورلا ريصو اعارذ نيثلث هضرعو اعارذ نيسمخ هلوط ريصو ةدمعا هل اقاور لعجو #* تارم ثالث اضعب اهضعب-
 سبلاو يضقيو“ هيف سلجتل ءاضقلا ربثم هيف بصني اقاور اضيا لعجو + قاورلا يدي نيب نعصلاو ةدمعالا هجو
 لخاد يرغالا راذلا يف هيف سلج ناك يذلا تيبلاو * فقسلا قوف يلا اهلفسا نم ربونصلا بشخ هناطيح .

 دوانب ناكو د ءانبلا اذه لثم ًالزئم اهب جوزت ينلا نوعرف ةئبال ناميلس ينبو لمعلا اذه لثم لمع. قاورلا نم

 +-هفقس يلا هلفسا نم هجراخو .انبلا لخاد لعج كلذكو اطرخ طر يذلا لثم تيوس دق ةنقتملا ةراجتكاب هلك
 نمو عرذأ ةرشع رجلا لوط ناكر ةهلصملا ةرابكلا ةراجتلاب ينبملا تيبلا راد يلا تيبلا جراخ عنص :كلذك
 بشخ اهقوفو ايوتسم ارقن ترقن يتلا ةراجل ردق يلع ةنقتم ةراجح ه# عرذا ةينامث هلوط ناك ام ةراجكلا
 ةقورالاو ةلخادلا برلا تيب رادب عدص كلذكو زرا ناهخبت رطسو ةسدنهم روطس ةسثلث اريدقسم ريبكلا نحتلاو دزرالا
 يئاتفن ةليبق نم ةءارما نبا اذه ماريح ناك» *روص نم ماري يتاو كلملا ناميلس لسرا مث * تيبلاو
 لك هنم ذختنو ساحنلا لمع لمعي نا مهفلاو لقعلاو ةمكحلا هللا همهلاو سامنلا دعانصب اقذاح اروصم هوبا ناكو

 لك لوط ساحن نم نيدومع غرفاو * ةيعوألا نم دارا ام هل لمعو كلملا ناميلس يلا ءاجن ةيعوألا نم عون
 هبش لمعو #* رخآلا دومعلا كلذكو اعارذ ةرشع اتنثا ساحن نم طيخ هبش هلوح رودو اعارذ رشع ةينامث دومع

 * رخآلا قبطلا كلذكو عرذا ةسمخ قبطلا عافترا لعجو ساهل نم خرفم دومع لك سار يلع ريبكر وذم قبط
 قبطلل كلذكو دحاو قبطل السلس عبس لسالس نيقبطلا ةفشل لعجو يليلبلا هبش اشقن اهنم دحاو لك يلع لعجو
 يذلا نيقبطلا امهب يطغيل راغص ةدمعا يفص قبطلا يلع يذلا شقنلا يلع لعجر # نيدومعلا لمع لمكاو رخالا
 امك نسوسلا هبش نيدومعلا يلع يذلا نيقبطلا شقنو + امهلك نيدومعلا لعج كلذكو نيدومعلا سار يلع
 لاثم قوف نم امهيلع:ريصو نيدومعلا سار يلع يذلا نيسلجملا لمكا» * عرذا ةعبرا ءاطغ امه لعجو رودي
 لمعو *رخآلا قبطلاب عنص كلذكو دحاولا قبطلا يلع رودي امكراغص ساحن نم ةنامر ناتيامو مليلهلا شقن
 راسي نع رخآلا دومعلا بصن مث نيخاي همسا يعدو تميبلا نيمي نع دحاولا دومعلا بصنو .لكيهلا قاورل ةدمعا
 الومعم ءاعو لمع مث »+ ةدمعالا لمع لمكاو نسوسلا هبش ةدمعالا سور يلع ريصو #*زاعاب ةمسأ يعدو تسيبلا

 لعجو ارودم هريصو هتفش يلا هتفش نم اعارذ ةرشع يتنثا هتعم لعجو رجلا همسأ يعدو بوبصم ساحن نم
 تكتنناكو رودي امك افعش لعج هتفش ىمعحتو # اعارذ نوثالث هلوط ساهن نم طيخ هعشوو عرذا ةسمخ هعافترا

 ساحن نم اروث رشع ينثا يلع رجلا ريص »* بوبصم ساعن نم ةريفظ لعجو عرذا ةرشع فوعشلا ةرادتسا



 لعصر اهقون رحبلا ريصو قرشملا لباقت ةثلثو نمينلا لباقت هتلثو برغملا لباقت ةّئالو يرعجلا لباقت ةثلث اهنمريسو
 نسوس هبش هيلع ريصو ساكلا ةفشك هتنش ريصو ارتف رححلا كمس لعجو * تيبلا لخاد يلا ناريثلا رخاوم
 * عرذا ةعبرا اهنم ةناجا لك لوط ةرشع ساحن نم كتاناجا لمعو * ليك يفلا عسي رحبلا ناكو ساحن نم

 ساحن نم نيبوراكو اناريثو ةدوسا ةناجالا ةفش يلع لعجو *رزيرفالا هبش جراخ يلا ةيتان ةفش ىيجاجال ريصو
 نم تاركب ةعبرا ةناحا لكل لعجو :ضاوص انسح- المع اناريثو قوس اهلفساو اهللعا شقنو اهاطغ عنص كلذكو

 ساحأ نم قتاوع هبش لمصلل عضاوم اهتحت لغجو اهب ةقصلم اياوز ةعبرا اهل اهتعت ساحن نم ةريبك ةركبو ساعن
 جرخاو لسالس ةناجالا ةفش يلع لعجو فصنو عارذ اهترادتسا ناكو اعارذ ةناجالا ةعس لعجو + امك المع
 يلع لعجو تاركب ةعبرا ةجرامملا اهتفش تمت لعجو # ةرودم اهلعجي ملو ةعبرم اهلعجو جراخ يلا ةفشلا
 بكرملا تاركب لمع لثم تاركبلا لمع ناكو # افصنو اعارذ ركبلا عافترا ريصو يديالا هبش ةناجالا تاركب
 ةعبرا ةناجألا اياوز ةعبرا يلع ناكو د بوبصم سان نم ةمكح“ اهسجرنو اهتسوسو اهبناوجو اهيديا تمناكو
 اهيديأ تنناكو ةناجآلا سار ىلع اريدتسم اهعافترا ناكو عازد فصن اهنانكأ عم ةناجالا فوج ناكو . * قتاوع

 امك لخآأو نيبوراكو دوسا اهتافش يلعو اهيديا يلع ةشوقنم اهب ةقصلم حاولا اهل ناك» # اهنم ةجراخ اهتافشو
 سام نم لاطسا ةرشع لمعو ده ادحاو اهتعسو اهتعنصو اهرادقم ناكو نيجاحالا ةعنص تناك «كلذك رودي

 سمخ *  نيجاجالا ةرشع كلذكو ةناجألا يلع عردا ةعبرأ لطس لك ةعس ناكو اقز نيعبرأ اهنم لطس لك عسي

 لمع رمل يلا نميتلا نيب ام تميبلا بناج يف رجلا ريصو هراسي نع سمخو تيبلا نيمي نع نك
 لمع امل ناكو #* هللا تيبل لمعي نا ناميلس رما. يذلا لمعلا ماريح لمكاو اسادقاو ارودقو لخارم ماريح
 * نيدومعلا يلع يذلا قابطالا اهب يطغيل نيواطغ امهل لعجو نيدومعلا سار يلع يذلا قابطالاو نيدومعلا
 * نيدومعلا يلع ينلا قابطالا يطغيل ءاطغ لك يلع نامرلا نم نيفص نيبلطفلا يلع ساه نم ةنامر ةيامعبراو
 اسادقاو لجارمو * رمجلا تست اروث رشع ينثاو ادحاو ارحبو # نيجاجالا يلع لاطسا ةرشعو نيجاجا ةرشعو
 راخاخ يف ابلمعو * يمور ساحن نم تناك برلا تبيبل كلملا ناميلسل ماريح لمع يتلا ةيعوللا لكو ارودقو
 لمعو #* نترس نيبو كثدوخاس نيب ضرألا نم عضوم نسحا يف اهكبسو اهلمع ندرالا طش يلع امرا عاق يف يتلا

 ةيعوا عميمجو كلذ يصح ال برلا تيبل ناميلس لمع يذلا سامغلا نزوو يصعت ال ةريثك ةيعوا ةيعوالا ناميلس
 نم اريانه لمعو د هجولا زبخ اهيلع نوكي زيربأ بهذ نم ةديامو بهد نم احبذم لمعو : * برلا تيب
 لمعو * بهذ نم اهعجااصمو اهجرسو اهتافك لمعو ةراسي نع ةسمخو لكيهلا نيمي نع ةسمخ زيربا بهذ
 رببطلا تيب باب سبلاو بسهد نم رماج#و يلاصمو يراكس هبش تافك لمعو بهد نم عمشلا هبشو جراسم
 .ناميلس .ءاجو برلا تيبل كلملا ناميلس هلمع يذلا لمعلا لك متو # ازيربا ابهذ لكيهلا بابو لخادلا
 » ببرلا تيب اهلخدا هةنسح ةيعواو ةضفو ابهذ هيبا دواد ةميرعح

 نماثلا لصفلا
 يلا ناميلس يلا اوعمتحاو .ابآلا د طابسألا ءاسمور عيمجو :ليارسا ينب طابسا عيمج ناميلس عمج مث

 ينب لفاح“ كلملا ناميلس يلا عمتجاو #*.نويهص يه يتلا دواد ةيرق نم برلا توبات اودعصيل ميلشروا
 ةنهكلا لمحو ليارس ١ ينب طابسا عيمج هيلا تدشتحإو * عباسلا رهشلا وهو دلل تالغلا رهش يف اهلك ليارسا
 ةنهك عيمج مهعم دعصو اهتيعوأ لكو نامزلا ةبق هعم ان برلا تيب ىلا هودعصاو * برلا دهع توبات

 دهعلا توبات ماما امايق هيلا اوعمتجا نيذلا ليارسا ينب عيمجو كلملا ناميلس ناكر # مهتيولو ليارسا ينب
 تيب يل هولخداو لكيبلا يلا دهعلا توباتب هنهكلا اأو د هترثك نم دعي الو يصخ# ال يرو منغلا نم نوح ذي
 للظت سدقلا عضوم يف ةدودمم تمناك نيبوراكلا ةحجحا نآل » نيبوراكلا ةحنجا تحت دوريصو رهطلا ربط
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 يلا _سدنلا قوف نم ابهسور يرت الاوط قوهدلا تنناكف * توباتلا اهب لمعي يتلا قوهدلاو توباتلا اهتعنجاب
 ةراجكا نيحوللا الا توباتلا يف كي ملو  مويلا يلا كلانه تراصو لكيهلا جراخ نم يرت نكت ملو لكيبلا
 ملت. دب رضم, ضزأ نما .ميحرخاو لانا يب تبرلا دقاق تريح تيروح ترزاتلا يف يوجع افيو ناذللا

 ةباحسلا لجال اومدختو اوموقي نا ةئبكلا ردقت ملو * ةباعهس برلا تيب يلتما سدقلا تسيب نم ةئهكلا جرخ
 * بابصلا يف لمت كنا تلق تننا بر.اي كانه ناميلس لاقف # هللا ةمارك نم يلتما تيبلا نا لجا نم
 مهل يعدو ليارسأ ينب يلا ههجوب كلملا لبقاو + دال يلا كسلهيمل اهلصم كلل انكسم اقيب تينب دقف انو
 ةدعومو هلوقب لمكاو يبا دواد ملك يذلا ليارسا هلا هللا تلرابت لاقف * نيعمتجم مهلك لبارسا ينب ةعامج ناكو
 ليارسا ينب طابسا يرق عيمج نم ةيرقب رسأ مل رصم نم يبعش ليارسا لا تمجرخا موي ذنم لاق هنأ هل
 دقو + يبعش ليارسا لا يلع اكلم نوكي نأ تببحاو دواد تيوهو يمسا هيف نوكيو تيب ابيف يل ينبي نا
 نأ كبلق يف تميون كنا يبا 'دواأدل برلأ لاقف #* ليارسا هلا هلل ائيب يبي نأ يون يبا دوأد بملق ناك

 جرخي يذلا كنبا لب تيبلا ينبت ال تنا نكلو * كبلق يف تيون ثيح تعنص امعن يمسال اتيب ينبت

 ربنم يلع تسسلجو يبا دوأد لدب تنمقو لاق يذلا لوقلا برلا لمكأو * يمسأل اتيب يبي وه كبلص نم
 انءابا ىهاع يذلا برلا دهع توبات هيف ترعضوو »* ليارسا هلا مسأل اتيب تميئبو دعوو برلا لاق امك ليارسا

 يلا هيدي دمو ليارسا ينب عيمج يدي نيب برلا مبذم ماما ناميلس ماقو *.رصم ضرا نم مهجرخا ثيح
 ةمعنلاو دبعلا ظفحت كلنا لفسا ضرالا يف الو قوف ءامسلا يف كلثم سيل ليارسا هلا مهللا لاقو يلصو # ءامسلا
 هتلق ام يبا دواد كدبعل تظفح امك #* مهسفناو مهبولق لك نم طسقلاب كسماما نوريسي نيذلا كديبعل
 دواد كدبعل ظفحا ليارسا هللا اي مهللا نآلو د# مويلا اذه يف كتردقب كلذ تلمكو كلوقب تبطاخو هل

 كودب ظفح نأ كلذ نوكي نكلو ليارسأ ربنم يلع سلج نم ادبأ مدعت ال كنا الياق هل هتدعو ام يبأ

 دوادل تممسقا يذلا كلوق قدصت ليارسا هلا انهالاو انبر اي نالاو * ترس امك لدعلاب يماما اوراسو مهقرط
 كناعسي ام الك كناعسي ال ءامسلا ءامسو ءامسلا انيقي ضرالا يلع لح دق هللا نا لجا نم #* ئبا كدبع
 يذلا عرضتلاو ةالصلا عمسأو يهآلأو يبر اي هعرصتو تدبع ةالص لبقا * تيدب يذلا تيبلا اذه فيكف

 كمسا هيف نوكي تلق يذلا عضوملا يلا راهنلاو ليللا نيتحوتفم كانيع نوكتل #* مويلا كلماما كدبع عرضت
 0 ا * تمريبلأ اذه تميبلت يف تادبع يلصي ينلا ةالصلا عمسأو

 اص يلا لجر ءاسأ نأ * رفعتو ءامسلا نم عمست انهآلا اي تنناو تيبلأ اذه يف كلل نولصي ع نيذلا ليارسأ

 0 مكاحتو ء.امسلا نم عمست * تيبلا اذه يف كحذم ماما فاعنو يهم هلعمتل نيميلا هيلع بجواو
 ذاو #* هيزهتو يكزلا ملام يربتو هرهن يف هديك درتو هبنذب هبقاعتو يسملا بمجشتو ملاظلا نم مولظملل مقتنتو

 نوبلطيو نولصيو كمسال نورقتيو كيلا نوبوتيف كيدي نيب اومرجا !ذا مهيادعا بيررح يف ليارسا كبعش مزبنا
 يتلا ضرآلا يلا مهدرتو ليارسا كربعشيو كديبع اياطخ رفغتو ,اهسلا نسمع مهتالص عمستنف #١ عضوملا اذه ف كيلا

 نوركشيو عضوملا اذه يف نولصيو نوبوتيف مهاياطخ لجا نم رطمت ملو ءامسلا تععنتما ناو # مهوابا تيطعا
 ,كبعشو كديبع بونذ رفغتو ءامسلا نم مهتاوصأ عمست مبل تبجتسا الإ # مهاتاطخ نع نوبوتيو كمسال ظ

 كبعش تيطعا يتلا ضرالا يلع كرطم ا حلاصلا قيرطلا يلع مهلدتو كما. نوريسي فيك مبملعتو ليارسا

 مهيلع قيض اذاو بابذلاو .دارجلا رثك اذاو ناقريو ضارماو يشف تومو عوج ضرالا يف ناك اذاو # اثاريم
 دحاو لك رتقاو ليارسا كبعشو كديبع بملطو اولصف د ماقسالاو ايالبلاب اولتبا !ذاو مهندم نم :هةنيردم يف مهوادعا
 عشصتو رفغتو كدكسم نمو ءامسلا نم عمست # تميبلا اذه يف كيلا هدي دمو رشلا نم هبلق يف ناك امب مبنم
 ,بولق يف ام فرعت كادحو تننا كنال هبلق يف رمضا امو هلها وه امو هقيرطك لجر لك يرجتو هلها تنا ام مهب
 ليارسا ينب نم سيل يذلا بيرغلاو . * مهيابا تييطعا يتلا ضرالا يف رمعلا لوط كوقتيل * سانلا عيمج



 يتايف ميظعلا كعارذو ةعينملا ُثديو. ميظعلا كمساب عمس اذا * كمسا يلا يهتليل ةديعب ضرا نم. تاتا اذا

 فرعتل كوعدي اميف بيرغلل بيهتستو كنذكسم نم ءامسلا نم عبمست . * تيبل ااذه يف كهاما يلصيو
 . * تيبلا اذه يلع كمسا يعد دق هنا نوملعيو ليارسا يب .كيعش لثم كنوقتيو :كمسا :بوعشلا عيمج
 تيبلا يف اهترتخاو تييوه ينلايةيرقلا يف كماما نولصيو مبلسرت يتلا قيرطلا يف برعلا يلا. كيعش جرخ اذذاو
 ناسنأ سيل هنال مهل رفغتو مهبون ذب مهبتاعت و * مهصعنتو مهعرضتو مهتالص ءامسلا نع عمست * كامسال ينب يذلا

 وا تناك ةديعب مهيادعا ضرأ يلا مهضرا نم مهنوبسيف مهيادعا مهيلع تطلسو مهيلع تببضغ اذإو يطخي ال
 نولوقيو مهيبس ضرا يف كيلا نوبلطيو نوبوتيو ابيلا اوبس يتلا ضرالا يف مهو مهبولق يف نوركفيف * ةبيزق
 كيلا نولصيو ابيلا اوبس يذلا مهيادعا ضرأ ين مهسفناو مهبولق لك نم كيلا نولبقيو # انمثاو اناساو اناطخا
 ءامسلا نم عمستن * كمسال ينب يذلا تيبلاو تبغتنا يتلا ةيرقلاو مهءابا تيطعا يتلا ضرالا ببس يف
 مهببحتو اواسا يذلا مهتايس عيمج اوهختو كسماما اوطخا يتلا اياطخلا رفغتو د مهنع جرفتو مهعرضتو مهتالص
 موحر كنال انهالاو انبر اي نيما رصم ضرا نم مهتجرخا يذلا كئاريم مهو كبعش مبنال * مهوبحتف مهيادعال
 ثاوعدي ام لك مهنم عمست ناب ليارسأ كلموت عرضت يلاو ثادبع عرضت يلا ةفرصنم كتيانع نوكل * ننهتم
 انيابا تجرخا امل تددبع يسوم دي يلع تملق امك ضرالا بوعش عيمج نم ابزح كل مبهتزرفا كنال # هب
 ماق عرضتلا اذه لكو اهمتاو ةالصلا هذه لمكاو برلا هلل هتالص ناميلس لمكآ املف #» هللا اي يديس ايرصم نم

 يعد ماق املف # ءامسلا يلا ناتدودمم هاديو هيتبكر يلع هماما ايئاج ناك يذلا بررلا مبذم يدي نيب
 ملو لاق امك هبعش ليارسال .ةحارلا بهو يذلا برلا هللا كرابت . * لاقو هتوص العاب اهلك ليارسا ينب ةعامجل
 امك انعم نوكي نا انبر هللا لاسنو * هدبع يسومل برلا لاق يتلا ٍةحلاصلا لاوقالا عيمج نم دحاو لوق طقسي
 هماكحاو ةاياصوو ةهدوهعو هننس ظفحتو هقرط يف كلسنل انبولقب لبقي لب د انصفري الو انلذخت الو انيابا عم ناك
 يلع معني يكل راهنلاو ليللا انبر هللا نم ةبيرق برلا نم تببلط يتلا لاوقالا هذه نوكتو * انيابا رما. يتلا
 * هريغ رخآ هلا سيلو قحلا هلا وه برلا نا ضرالا بوعش عيمج ملعتل * مويف موي مهل فصتنيو هبعشو هديبع
 ناميلس ناكو + مويلاك هننسو هماكحاو ددوهعو هاياصو اوظفعتو هقرط يف اوكلستل انبر هللا ماما ةميلس مكبولق نكتلف
 ناريشلا نم برلا ماما ةلماك ميابذ ناميلس ميذف * برلا مادق ةميظع ميابذ نوحبذي ليارسا ينب عيمجو
 * مويلا تللذ يف برلا تيب ليارسا يب عيمجو كلملا ددجو افلا نيرشعو ةيم منغلا نمو افلا نيرشعو نينثا
 ساحنلا مبذم نال ةلماك اموحشو !دوبزو نيبارق كانه برق هنال برلا مبذم يدي نيب يذلا رادلا كلملا سدقو

 اديع مويلا كلذ ناميلس لمعو * برق يتلا موعبشلاو نيبارقلا عسي نكي ملو اريغص ناك برلا ماما ناك يذلا
 ماما نيعمتج« مهلك اوناك رصم يداو لخدم يلا ةامح لخدم نم هعم نيعمتج“ مهلك ليارسا ونب ناكو اميظع
 بعشلا يعد ديعلا دعب ةريخالا ةعبسلا نم نماثلا مويلا ينو + اموي ةرشع ةعبرا مايا ةعبسو مايا ةعبس برلا
 برلا عنص ام يلع ةبيلط ةميلس بولقب نيحرف مهنكاسم يلا اوفرصناف مهلزانم يلا كلملا مهلسرا مث كلملل هلك
 * هبعش ليارساو هدبع دوادب ريغلا نم

 عساتلا لصفلا

 ةيناث ناميلسل برلا ربظ * بمحاو يبتشا ام لك لمعو هتيب ءانبو برلا تيب .انب نم ناميلس غرف املف
 تمريميلا 92 تسدنقو يمءاما تميلم يللا كاعرضتو كتالص تدعمس دق برلا لاق مث :* نوعبح يف هل ربظ امك

 راس امك قحاب يماما ترس نأ تاو # مايالا لك هيف يبلقو يانيعو دبالا يلا يمسا هيف ريصال تينب يذلا

 ينب يلع كلككلمو كييسرك تسببثا * يدوهع ظفحو هب تلرما ام لمعتو لدعلاو بلقلا ةمالسب مايالا لوط توبا
 تمنا ناو #* ليارسا ينب يلع اكلم كلسن نم لجر لري ال هنال كيبا دوادل تلق امك دبالا يلا ليارسا



 اهومتدبعو رخآا ةهلا متعبتو مكترما يتلا يدوبشو ياياسو اوظفحت ملو كونبو تننا تفلاخو يرما نع تبلقلا .
 هبرخأ يمسأل ىسدق يذلا تميبلاو مهيطعا يتلا ضرألا نم مهددبأو ليارسا ينب كلهاو مكتلذخ #* ابل متدجس» 2

 هب رمي نم لكوابارخ نوكي تيبلا اذه» + بوعشلا نيب اثيدحو الثم ليارسا ونب نوكيو يدي نيب نم هعلقأو '

 نولوقيف «* تيبلا اذه» ضرآلا هذهب عينصلا اذه برلا لعف انامل سانلا ىولوقيو هبارخ نم رفصيو بجتت#
 برلا مهب لزنا كلذل اهل اودجسو اهودبعو رخآ ةهلب اوكسنمتو رصم ضرا نم مهجرخا يذلا مييابا ةدابع اوكرت مبنال
 كلم ماريح ناكو + كلملا تيبو برلا تيب ءانب دعب ةنس نيرشع دعب نم ناك املف # ديدشلا ءالبلا اذه
 يف ةيرق نيرشع مازيهل ناهيلس يطعاف بحا امك ابهذو ورسلا بشخو ربونصلا كلملا ناميلس يلا لسري روص
 يتلا يرقلا هذه ام لاقو # اهب ضرب ملف ناميلس اهاطعا يتلا يرقلا يلا رظنيل ماريح جرخو . ليلجلا ضرا
 راطنق نيرشعو هيام كلعلا ناميلس يلا ماريح لسرا مث د مويلا يلا كوشلا يرق اهمسأ اعدو يخا اي ينتيطعا
 روس ينبو هتيبو برلا تميب يفبل جارخلا لثم ضرالا يلع كلملا ناميلس طرش يذلا طرشلا اذه »+ بهذ
 اهقرحاو اهرصاحو رازاغ يلا دعصف رصم كلم نوعرف اص # رازاغو ودغمو روشاحو يولم 0 اضيأ ميلشروا
 * يلفسلا ناروح تيب دودح ناميلس ينبو + ناميلس ةجوز هتنبال اهبهوو اهيف اولاك نيذلا نييناعنكلا لتقو
 .هفاصرفو هبكارمل اهريص يتلا يرقلا هلاوما تنويب اهيف ريص يتلا يرقلا عيمج» د ةيربلا يف يتلا ريمدتو ثولعب انبو

 نيينارومالا نم يقب يذلا بعشلا اماو #* هناطلس ضرا لكو نانبلو ميلشروا يف ينبي نأ ناميلس بحا ام لكو

 مهدعب نم اوقب نيذلا-مهونبو »* ليارسا ينب نم اونوكي مل نيذلا نييناسوبيلاو نييناوحلاو:نيينازرقلاو نيينالاعلو
 قيارسا ونب اماف # مولا" يلا جيارغلا نودوي !ديبع ناميلس مهريض مهوكلهي نا ليارسا ونب اوردقي مل نيذلا
 اوناك نيذلا ءالوهو < ةئاسرفو ةيكارم .اسورو هقارشأو هداوقو هتربابج مهو ةبراحت لاجر لاطبا مهنال ارارحا مهريصف
 نوعرف تسبب اماف + ةلامعال نولمكملا ىمعشلا يلع نوطلسملا الجر نوسمخو ةيامسمخ ناميلسا لامعالا نولوتي
 فدالث برقي نامّيلس ناكو #* يولم ناميلس ينب مث ناميلس اهل انب يذلا تميبلا يلا دواد ةيرق نم تدعصف
 يدي نيب“ يتلا غامصالا نم برلا ماما روغبلا رخو 'برلا ميذم يلع ةلماك امجلابدو انيبارق هةنسلا يف ترم

 يلا فرس را طش دنع ثوليا دنع -يتلا لاو ةضيغ يف ةئيفس لمع مث تيبلا .انب ناميلس لمكاو ' هللا

 عنم رخبلا يف نفسلا ريبدتب نيريصب نيحالم اموق ةنيفسلا 'ايف هديبع كلملا ماريح لسرا مث #2 مودا شراب
 اوتاو اراطنق نيرشعو ةيامعبرا ابهذ تلانه نم اوبلجو دنهلا نم يتلا كلهد دالب يلا اوجرخت #٠ ناميلس ديبع
 ا 0 ْ 0 0١ * ناميلس هب

 ا .. .  رشاعلا لصفلا 2 0 .

 يلا تاءاجف * لياسملاو لاثمالب ةبزجتل اهدالب نم تمدقف برلا مسار ناميلس ربخ#ب ابس ةكلم تمعمنو '
 يف ناك ام عيمج هتبرجو ناميلس تتاف ارهاوجو اربذعو ابهذ ةرقوم الامج اهعمو ادج ميظع شيج يِف ٌميِلَمْرَزا
 امس ةكقنم تارف د اهلاثما نع يشن ناميلس نع فخ# ملو هتلاس يش لك ابل رسفو ناميلس اهباجاف د اهبلق
 هنيبارقو هحاابذو مهسابلو همدخ مايقو هيدي نيب هديبع سولجو هدياومو # هانب يذلا تيبلاو ناميلس ةمكح
 يضرا يف ينغلب يذلا ربخلا ناك انيقي تلاقو # اهبجعت نم حور اهيف قبي ملف برلا تيب يف برقي ناك يتلا
 تمدياعو تسمدق يتح ينغلب دق ام ىقدصا مل تنك ناو 7 كتدتمكحو كلاوقا نع تمرعمس ام يدنع ققوتو

 كياسن ايوط * تمعمس 15 بفاعضا :ةمكحلا نم كدنع تدجو لب تمنياع ام :فصنب ربخا مل ين انفاو ينيعب

 كب يغر يذلا كبر هللا ثارابت * كتدمكح نوعمسيو اهبا كيدي نيب :نوموقي نيذلا :الوه تديبع ابو
 لدعتو لدعلاو قلاب يضقتل اكلم مهيلع تاريصف ادبا ليارسا ينبل هللا بحل ليارسا لا ربنم يثع كسلجاو

 بيطلا عاونأو اريثك اربثعو بهذ راطنق نيرشعو ةيامب ثللملا ناميلسل هذه نميتلا ةكلم تءاجو #0 رباب



 ضرا يلا هب تنتاو ناميلسل نميدلا ةكلم تبهو يذلا ربدعلاب بميطلا كللذ لثم يح ملو ةعفترملا رهاوجملاو
 يف روصم بشغلا اذهو ميهملا بسشخب ابيف يجو دنهلا ضرا نم ابهذ تلمح افيا ماري نفض »* ليارسا
 هبمرلا تيب يف هاتا يذلا روصملا بشحللا نم ناميلس لعجو # ةعفترم رهاوجو ريثك غابصلا نم فنصاب هتقلخ
 ٠ .يم# ملو هب برلأ تريب يف نوحبس# نيفلا يويل تسيب نم ءامورلل افزاعمو اناديع أضيا هنه لعجو هب اهنيزو هتيبو
 اهل بصهوو ابس ةكلم كلملا ناميلس زاجاو #* مويلا يلأ هلثم ري ملو اضيا ليارسا ضرا يلا بسشغلا كلذ لئم
 يه اهدالب يلا تفرصناو هدنع نم تجر اضعب-اهصعب كولملا زيجت يذلا زياوهلا يون اذه تبلط يش لك
 . * اراطنق نوتسو ةتسو هيام تمس ةنسلا كلت يف ناميلسل عيمتجا يذلا بصهذلا نزو ناكر * اهليغو اهديبهو
 يلا .نودهي بوعشلا ءاسورو ضرألل يتلا اهلك نيطالسلاو ثاولملا عييمج ناكو ةراجتو هعانص هب نوتاي ناك ام ريغ
 نم انم ةيامتس سرت لك يف زيربا بهذ نم سرت يثيام كلملا ناميلس لمعو ٠ * هنومركيو ايادهلا ناميلس
 كلملا اهريصو بهذ نم انم هيام ثالث ةقرد لك يف زيربا تهذ نم ةقرد ةيام ثالث اضيا"لمعو * بهذ
 بهذلا نم ابهذ هسبلاو جاع .نم اريبك اربنم اضيا ناميلس لمع مث »* نانبل ةضيغ هامسو هانب يذلا تيبلا يف
 لعب نيبناجلا فو هفلخ نم ارودم ربدملا اذه سار ريصو تاجرد هتتس ربنملل ريصو ه: دغهلا نم هاتا يذلا
 * هراسي نع رخآلاو هنيمي. نع ادحاو بهذ نم نيدسا هيبناج يلع لعجو ابنم بناج لك يف ءاكتم سلجعلل
 اذه لثم لمعي ملو ةراسيو ةنيمي تاجرد ةهتس يلع ةرشع يننثا ةدوساألا تراصف نيدسا ةجرد لك يلع لعجو
 جراكسلاو يدابزلاو دياوملا ينعي ابهذ ناميلس ةمدخ ةيعوا عيصح تاكو * تاكلمملا عيمج ين ربفملا

 يف دعت ةففلا نكت ملو زيربا بهذ نم تناك ةضيغلا تيب يف تنناك يتلا هتيعوأ عيمجو تاساطلاو تاساكلاو
 نينس فنلث لك يف دنهلا نم نفسلا يمت ماريح نفس عس رجلا يف نفس هل ناك كلملا نال # ءايش ناميلص مايا
 انغلاب ضرالا ثلولم عيمج قافو كلملا ناميلس مظعو # اسيواوطو ةدرقاو ةليفاو ابهذو ةصف ابيفو ةدحاو ةعفد
 « برلا هل اهمهلا يتلا ةمكحلا اوعمسي نا نوبحلو ناميلس يلا رظنلا يلا قاتشت ضرالا تولم تنناكو * ةمكحماو
 * لاغبلاو نيذاربلاو ليخلاو بميطلاو حلسلاو سابللاو ةضفلاو بهذلا ةيعواو ايادهلاب هيتاي مينع ,رما لك ناو
 ركرو ةرواسألا نم فلا ةرشع اتدثاو ةبكرم ةيامعبراو فلا هل ناكو اناسرفو ابكارم كلملا ناميلس عسج ةنس :لكو
 ةراجملا لكم ةريثك ميلشرواب ةضفلا ناميلس ريصو . * ميلشرواب كلملا دنع ناك ام يوس يرقلا يف بكارملا
 ناكو رصم ضرا نم ليغلا ناميلسا بلج ناكو * يراحصلا يف .يذلا زيمجهلا لثم ربونصلا بشخ نم عمجو
 سارفا ةعبرا تناك ةبكرملا نال لاقثم ةيام ةتس غلبت ةبكرملا تناك» * نيعم نمئب راجتلا نم ليغلا عاتبي
 نييناثاجلا كولم عيمج كلذكو الاقثم نيسمخو ةيامب سرفلاو .برعلل لاجر ةعبرا اهيلع سلجتو اعيمج دتشت
 + مهيدياب ةريثكلا ايادهلاب هنوتاي مودا تلولمو

 ئ رشع يداحلا لصفلا

 نمو نييباوملا نعو نومع ينب نم ءاسن ذخخلاو نوعرف ةئباو ةبيرغ ةريثك ءاسن بحا دق كلملا ناميلس ناكو
 اوطلتخي ال مهو مهب اوطلتخت ال ليارسا ينبل هللا لاق يتلا بوعشلا نمو + نييناديصلا نمو نييناثاجلا نمو مودا

 عبس هل ريصو #* نهذخلاو نيبحاو نهب ناميلس قصل ءالوه ميتهلا يلآ مكبولق ليمت اليل مبنم اوجوزتت الو مكب
 يلا لامو هبلق دواسن يوغا ناميلس ربك دنع ناك املو د هبلق دوابن يوغاو ةيرس ةيام ثالثو ةرح ةءارما ةيام
 نييناديصلا هلا ثورتسع ناميلس عبتو  هيبا دواد بلق ناك أم لثم هبر هلل اميلس هبلق نكي ملو رخا ةبلا

 .هلا موكلملو ميلشروا مادق يذلا لبجلا ين هباوم هلا شوماكل احبذم كلذ دعب ناميلس انبو # هيبا دواد لثم
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 يلع برلا بضغف #0 نرجو نعبذي عضاوم نبل لعج هنا ,ابرغلا هياسن عيمجب عنص كلذكو * نومع ينب
 هيلا عبتي ال نا لمعلا اذه نم هاهنو #* ىيترم هل رهظ يذلا ليارسا هلا ةدابع نع هبلق لام ثيح ناميلس

 يعاكحاو يدوهع ظفصت ملو لعفلا اذه تلعف كنال ناميلسل برلا لاقف * برلا هرمأ ام ظفح ملو بوعشلا

 كتايح يف كلذ لعفا ال نكلو * كتريغ يلا هريصاو ثدي نم هجرخاو كلملا ىشا اهب كترما يتلا ياياصوو
 كنبال يطعا نكلو مكيدي نم هلك كلملا جرخا 1١ 2 * كنبا دي نم كلملا عزنا نكلو يدبع دوأد لجأ نم

 ' يلا رصم ضرا يلا لخدو مودا نم هديبعو هموقو وه نداده اذه برهف # اهب ناك ركذ لك_اولتق ينح رهشا

 يلا افاوو نيدم نم جرخ هنا رصم يلا هلوخد ناكو * بره.ثيح اريغص ايبص داده ناكو رصم كلم نوعرف
 يدنع نكسا هل لاقو اقازرا هيلع يرجاو ةزنم نوعرف هاطعاو رصم ضرا .لخدو ناراف نم الاجر هعم ذخاو ناراف

 عبمس املو #2 هيدب عم نوعرف تيب يف ثوبج ثكمف ثوبح هتمسو نوعرف تيب يل سيفمت هتمطفو انبا.هل
 يلا فرصنا ينلسرا نوعرفل داده لاقف لتق هتبرح بحاص باوي ناو هيابا يلا راصو تاس دواد نأ رصمب داده

 ينقفاوي ال هل لاقف تادالب يلا فارصنالا بلطت تنا دا يدنع كزرمهعا يذلا ام نوعرف هل لاقف * يغرا

 نورده رخآ ادض ناميلسل برلا ريصو ه»* ناميلسل ادض راصو داده يتان يدالب يلا فرصنأ نكلو انهاه ثكملا

 > املف بواد مايا يف ايزاغ راصو الجر عمجو #* نيبيصن كلم رازعدده هآلوم دنع نم بره يذلا عديلا نب

 ناميلس مايا لك ليارسا ينبل ادض راصضف * ىشسدب نورده اذه كللمو اهنكسو ىقشمد يلا فرصنأ دواد مهلتق

 يلع درمو اصعلا ىش اذه ناميلسل ادبع ناكو اعورص اهل لاقي ةلمرا ةءارسا نيا ناك يناترفألا طابان نب ماعبروي

 ةيرق زوم يف تناك ينلا ةملثلا دشو يولم ناميلس ينب ثيح ناميلس يلع اذه يصع امناو .* كلملا ناميلس
 لمعلا ىلع هطلس هتوقب ارابج هنأ يتفلا كلملا ناميلس يار املف هتوقب ارابج الجر اذه ماعبروي_ناكو * فواد
 قيرطلا يف نيليشلا يبنلا ءايخا هفداصف ميلشروأ نم اذه ماعبروي . جرخ نامزلا كلذ ينو * فسوي ةليبق يف

 هعطقو هقرخف هيلع يذلا سابللا يلا يبنلا ءايخا دمعف * امهدحو لقحلا ين اقفتاو ديدج سابل هيلع ناكو
 كلملا عزان انا ليارسا هلا هللا لرقي اذكه هنال عطق ةرشع هذه نم ذخ ماعبرويل لاقو #* ةعطق ةرشع ينثأ

 لجا نمو يدبع دواد لجا نم ادحاو اطبس هل ريصإو #* طابسا ةرشع كيلا ريصمو كلملا ناميلس دي نم
 شوماكو نييناديصلا ههلا ثورتسعل دمح» ناميلس نآلل #* ليارسا نب طابسأ عيمج نم ترتخا يذلا ميلشروا

 جرخا ال يلف * يدوهعو ياياصو ظفحو هترتخا يذلا يدبع دواد لجأ نمو #+ هتايح مايا لك هيبا لثم

 كلمتو هب كتدعو ام كيلا عفداف تمنا اماف * يمسا ابيف ريصأل ترتخا ينلا ةيرقلا ميلشروا يف مايالا لك

 يقيرط يف تمكلسو هب كترما ام لك تنعمس تننا نأو #* ليارسا ينب يلع اكلم ريصتو كسفن بعت امك
 امك انيمأ اتيب كل ينباو كععم نكا يدبع دواد لثم ياياصوو يدوهع تظفحو يماما تانسهلا تلمعو
 داراو # اهلك مايالا سيل نكلو اذه لجا نم دواد ةيرذ عضاو #* ليارسأ ينب يلع كطلساو دوادل تينب

 اماو خ* ناميلس ةافو يلا رصمب ثكمو رصم كلم قسيس يلا رصم ضرا يلا ماعبروي بربف ماعبروي لتق ناميلس



 ينلا نينسلا ددع ناكو * ناميلس . لاوقأ رفس ي برتكم ةنكج تصو لمع اه عيفجم ناميلس رابخا ةيقب

 كللمو هيبا نواد ةيرق يف نف دوا هيابا يلا راصو ناميلس يوتو د#* ةنس نوعبرا ليارسأ ينب يلع ناميلس كلم

 * ةدعب نم ةهنبأ ماعبحاأر

 رشع يناثلا لصفلا
 وهو رصمب طابان نب ماعبروي عمس املو * هكيلمتل ليارسا ونب عمتجا ناك لا ماس ا ماعبحار يضغو

 لا نم ةعامجلاو وه ىضم مهءاج املف ةوعدو هيلا اوثعبو * رصمب د ماقاف ناميلس مادق نم بره ذم ابب ذيموي

 بعصلا كيبا لامعتسا نم للقا نالا تناو انيلع هرين بعص كابا نا #* نولياق ماعبحار اوبطاخو ليارسا
 مايا ةثلث دعب يلا اودوع مث اوضما مهل لاقف * كتعاط تمت نوكن اناف ائيلع هلعج ناك يذلا ميظعلا هرينو
 هتايح مايا يف هيبا ناميلس كلملا .اسلج اوناك نيذلا خويشلا كلملا ماعبحر رواشف #* هنع موقلا فرصناف
 اذه يف موقلاب تتقفر تننا نا نولياق هوباجاف # مالكلا نم موقلا ءالوه بيجا نأ نوريشت اذامب مل لاقف
 اوراشا نيذلا ضسياشملا يدار حرطاف # مايالا لك يف اديبع كل اوراص تسح ةبطاخمب مهتبجاو مهل تعضخو مويلا
 بيجا نا يلع نوريشت يذلا ام مهل لاقو #* همادق فوقو مه نيذلا هعم اويبر نيذلا ثادحالا رواشو هيلع
 لق هعم اوشن نيذلا ثادحالا هل اولاق * كوبا هب اندبعتسا يذلا قرلا انع ففخ يف اولاق مهنال بعشلا اذه
 ماهبا نم ظلغا يرصنخ ناب مهبجأ انع ففحن تناو انرين بعص كوبا نوليات كوبطاخ نقلا بيعشلا اذبل

 * نيبرقعلاب مكبد.ا اناو طايسلاب مكبدا يبا مكرين مكيلع ديزا اناو ابعص ارين مكيلع مسر يبا ناف نلاو * يبا
 * ثلاثلا مويلا يف يلا اودوع الياق مهبطاخ امك ثلاثلا مويلا يف ماعبحر يلا بعتلا عيمجو ماعبروي فاو
 هب راشا ام بسح مهباجاو # هيلع اوراشا نيذلا زياشملا يدار حرطاو نشخ مالكب بعشلا كلملا باجاف
 كلملا لبقي ملو #* فلغلاب مكبرضا اناو طايسلاب مكبرض يبا مكرين يلع ديزا اناو مكرين بعص يبا نا ثادحألا

 < طابان نب ماعتروي يلع ٍنوليشلا ايخا 0 هملك ميقي اميك هللا نم ةنتف تناك اهنا بعشلا نم
 انل سيل نولياق همالك نع كلملا بعشلا باجا مهنم لبقي ةي مل كلملا نا ليارسا لا نم ةعامجلا يار املو
 كتيب لها يلع كلماف نالاو ليارسا لا اي هنطو يلا كن لورا عجلت شب بأ نباب ةلعن الب دواد يف ظح
 # ماعبحر مبيع كلمف اذوهي يرق يف ليارسا ينب نم ناك نم اماف * هتاطأ ١ يلا ليارسا لا عجرو دواد اي
 ليارسا ينب نم ةعامجلا همجرف ليارسا ينب يلا جارخلا يلع يلوملا مارينودا ماعبحر كلملا هجوو
 * مويلا اذنق يلا دواد تييبب ليارسإ لاردغو #2 ميلشروا يلا يضميل هبوكر يف العو ديات ماعبحر كلملاو تام

 ليارسا لا ةعامج يلع هوكلمو مهعامتجا دنع هوعدو اوهجو ميلشروا يلا ماعبروي عوجرب ليارسا ينب ملع دنعو
 لا نم لكلا عمج ميلشروا يلا ماعبحر ةافاوم دنعو د ةدحو اذوهي طبس الا دواد تيبل اعبات مهنم قبي ملو
 اودريل ليارسا لال برحلا يف مهب مطانيل برحلا نولمعي لاجر رابج لجر فلا نينامثو هلام نيماينب طبسو اذوهي
 لق # الياق هللا يبن ءايعمش يلا هللا دنع نم ةوئب ترضح كلذ دنعو +* ناميلس نب ماعبحر يلا كلملا

 مكتوخا عم ابرح نوميقت الو نوعلطت ال هللا لاق كاذك # الياق موقلا يقابو نيماينبو اذوب طبس .كلم. ماعبحرل
 نيعجار اوداعو هللا“ مالك اولبقف لاحلا اذه ناك يرما مادق نم ناف هتيب يلا مكنم لجر لك عجريلو ليارسا ينب
 ركف ماعبروي مث * لاونن ينبو ثلانه نم جرخو اهب ماقاو ميارفا لبج يف ماح* ماعيروي ينبو + هللا رما امك
 ةسدقم ميابذ نوحذي بسعشلا اذه علطي نيح #* دواد يلا ةكلمملا عجرت نا نمأ تسسل نآلا لاقو هبلق يف

 ٍلولتقيف اذوهي طبس كللم ماعبحر مهديس وح بعشلا اذه بولق فطعنتف ميلشروا يف هللا سدق تيب يف

 مكيلع دعبت دق ممل لاقو بمهذلا نم نيلجع لمعو تلاد يف كلملا رواثو #2 انوهي كللم ماعبحر يلا اوعجريو
 يل امهدحأ لعجن » رصم ضرأ نم كعلطأ يذلا ليارسا اي كتلعزغم ادوه ميلشروا لا عولطلا يف مكقيرط



 * سايناب يلا دحاولا لصتلا ماما بمعشلا راسو مثال اببس.لعفلا كلذ راصو * سايناب يف هلعج رخالاو ليا تيب
 مل سانلا لابقأ نم نيرموك لعجو قحلا لهاب اهبشت ةميالا ماقم نيرسوكلاو عيبلا ماقم توغاتلا تبيب لعجو
 طبس دنع يذلا محلا هنم امري رشع ةسمخ يف نماثلا رهشلا ين احح ماعبروي لمعو + يويل ينب ندم اونوكي
 يرسوك ليا تيب يق ماقاو امهلمع نيذلا نيلهعلل مبذيل ليا تيب يف لمع كلذكو مطسلا يلع دعصاو اذوهي
 وهو نماثلا رهشلا نم اموي رشع ةسمخ يف ليا تيب يف اعاذم ةامساو هعنص ام يلع علطاو عنص يتلا توغاطلا

 : * كلذك ريخبتلل مبذملا يلع دعصو .ليارسا ينبل اجيح عفصو هيارب هلعج يذلا رهشلا .

 رشع كلاثلا لصفلا !

 * ارضبم مطسلا يلع مياق لاح نم كاذ يف ماعبرويو ليا تيب يف هللا مالكب اذوهب طبس نم هللا يبن افاو ذا
 ايشوي يمسي دواد تميبل دلوي انبا نا هللا لاق اذك مبّذم اي مبذم اي الياق هللا رما نع لاقو مبذملا يلع يبْنتو

 مويلا كلذ يف ماقاو + كيلع نوقرحي سانالا ماظمعبو كيلع نورخم# نيذلا توغاتلا يرموك كيلع .عبذيس وه
 عمس املف #* هيلع يذلا نامرلا خرفتيو .مبذملا ىشني ينفعب هللا نا اهب نوملعت ىتلا ةيالا هذه لاق ناب ةيا

 الذي تسسبيف ةوكسمأ لوقي .مبذملا يلع هدي ده ليا تيب يف مبذملا يلع هب يبنت يذلا هللا يبن مالك كلملا

 رما نع هللا يبن اهماقا يتلا ةيآلاك هنم دامرلا غرفتو مبذملا ىتشناو + هيلا اهدر عطتسي ملو هرحن اهدم يتلا
 ماما هللا يبن يلصف يلا يدي در يف اعفاش كهالا ماما نالا لص الياق هل لاقو هللا يبن كلملا باجاف # هللا ..

 ةزياجب كزيجاو يدغتنل لزنملا يعم علطا الياق هللا يبنل كلملا لاق» # ايدب تنناك امك هدي درف ايعاد هللا
 * عضوملا اذه يف ءام برشا الو اماعط لكا ملو كعم علطا مل كلزنم فصن ينتيطعا ول كلملل هللا يبن لاقف
 مث #* اهيف تيضم يتلا قيرطلا يف عجرت الو ءام برشت الو اماعط لكرات ال الياق همالك ين هللا يلاصو كاذك ناف

 ةبذكلا نم ادحاو ايبن نأو * ليأ تيب يلا اهيف ءاج يتلا قيرطلا يف عجري ملو يرخا قيرط يف افرصنم يضم
 نم.ناك امو ليا تيبب مويلا كلذ هللا يبن هلمع ام لك هل يكحو هينب دحا ةافاو ليا تيب يف انكاس ناكر اخبش

 هللا لوسر اهكلس يتلا قيرطلا ةوئب اورظنف كلس قيرط يا يف مهل لاقف * مهيبال اعمجا هوكعمت كلملا عم هظح
 هللا يبن رثأ يف يضمو د هيلع بكرو رامحلا هل اوجرساف رامعلا يل اوجرسا هينبل لاقف د !ذوهي طبس نم دراولا

 برشا الو اماعط لكا الو كنعم يجضلا الو كلعم عوجرلا يلع ردقا ال هل لاقف _* يماعط لكف لزنملا يلا يعم
 قيرطلا يف عمجرت الو ءام برشت الو اماعط كانه لكءات ال هللا نع يلا قبس دق رمآلا ناف :* عضوملا اذه يف .ام
 لكايو كتيب يلا كععم هدر الياق هللا نع ينبطاخ اكالم ناو كلئمك ايبن انا لاقف + ابيف تيضم يتلا

 امه امنيبف # ءام برشو اماعط هيف لكاو هتيب يلا هعم عجرف # ابداك اذه هلوق يف ناكو ء.ام برشيو اماعط
 اعدو #* بدذاكلا يبنلا هدر يذلا هللا يبن يلا هللا دنع نم ةوبن تدرو يتح نللكاي ةدياملا يلع ناسلاج'
 يلع ظفاحت ملو هللا رمال كتفلاخم يلع كتازاجمم نا هللا لاق اذكه هل لاقو اذوهي طبص نم افاو يذلا هللا يبن
 لك.ات ال كل لاق يذلا عضوملا اذه يف ءام تبرشو اماعط تلكاو تمعجرف »* كهلا هللا اهب كاصو يتلا ةيصرلا
 يسبنل رامهلا جرسا هبرشو هلكا دعب ناك املف * كيابا روبق عم كتليبن لخدت ال .ام هيف برشت الو اماعط هيف

 مياق دسالاو اهلباقم رامعلاو قيرطلا يف ةاقلم هتليبن تيقبو هلتقف هقيرط يف دسا هيقلف .يضمو عجر يذلا # هللا
 بناج يلا فقاو عبسلاو قيرطلا يف ةحورطم ةليبنلا اوارف نيزياج ماوقا !ذاو د ةليبنلا ببناج يلا
 هدر يذلا يبنلا يمس املف #* هدر يذلا بذاكلا يبنلا ابيف ينلا ةيرقلا يف كلذب اوربخاو اواجف + ةليبنلا
 + هب هللا ةملك ام بسح هلتقو هقدف دضالل هللا هاقلاف هللا مالك فئاخ يذلا هللا يبن وه لاق قيرطلا نم
 نيمياق دسالاو رامعلاو قيرلخلا يلع ةانلم هتليبن يارف يضمو د هوجرساف رامعلا هل اوجرسي ناب هينب يلأ مدقتف
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 يلع اهلعجو هللا يبن ةليبن بذاكلا يبنلا لمحو «رامعلا قذ لو ةليبنلا دمالا لكاي مل ةليبنلأ بناج
 مانو هربق يف هتليبن لعج املو د هربقو هيلع ماتف هدر ناك يذلا بذاكلا زميشلا يبنلا ةيرق يلا هب ءاجو رامهلا
 هيف روبق« وه يذلا هللا يبن ربق لخاد ينوربقاف تسع ١!ذا هينبل لاق هربق نأ كعب ناك املف #* هاخاو هيلع

 / ىلعو ليا تميب يف يذلا مبذملا يلع هللا لوقب هب ءابنت يذلا منمالك موقيس هنا اند وسالم ينتتس اراعجاو

 هميا لعجو داعو ةيدرلا هتقيرط نم ماعبروي عجري مل مالكلا اذه دعبو » نورموش يرق يف يتلا توغاتلا عيمج

 انيس لعفلا تكد ناكو دك يرموك أوناكف هنايرق «برقي نأ تحا ام امس مول توغانلل سانلا ءانفأ نسم

 » ضرلا هحو نع هلاصيتساو هتداباو ماعبروي تيب لها 3

 ْ رشع عبارلا لصفلا

 كنا ملعي آل اركنت يركنت نآلا يموق هتجوزل ماعبروي لاقف » ماعبروي نب ايبا ضرم تقولا كلذ ينو
 نيذخءاتو 2 ليارسا لا يلع اكلم ينوكب يلع ءابنت يذلا يبنلا ايخا كانه ناف وليش يلا يضمتو ماعبروي ةجوز
 كلذك تملمعف # مالغلا نم نوكي اذام كملعي وهف هدنع هنيلعجتو لسع :نم ةرجو ةبكافو ةفغرا ةرشع ثدي يف

 :: ةخوخلشلا نم ءايش هينيعب رظني ال ذيموي ايخاو ايخا تميب ا يلا تضمو تسماقو ماعبراي ةجوز
 اهبطاخن ليلع هنال كتهج نم اربخ اهنبال سمتلتل كيلا ةيياج ماعبراي ةءارما اذوه ءايخال ةللا لاق كلذ دنعو
 لاقو اهيلجر يلع عقو بابلا يلا تدءاج' دقو اهمودقب ايخا عمس املف * ةركدتم اهيج“ يف يهو تييكو تميكب

 ماعبرايل يلوقو يضما # ديادشب كيلع ءابنتال ثوعبم اناو ةركنتم تننا اذامل ماعبراي ةءارما اي يمدقت اهل
 * ليارسا لأ يبعش يلع اكلم كتدلعجو بوعشلا لمح نم كتعفر نا كازج ليارسا هلا هللا لاق ِتاذك
 يتدابع ف 0 اسسحاو ياياصو ظفح يف دواد يدبعك نكت ملو كل هتلعجو دوأد تميب نم كلملا تسرعزنو

 تمهجوتو كمدغت نم لك كلذ يف تزج يتح كلعف يف تيدراو » يدل ميقتسملا ريغب لمعي مل هبلق لعب

 تلاذلو :»* كينيع بصن نع يتدابع تدعبأو يمامأ طاعسالا بجيأ امو أكومسم مما تمييغاوط كل تمرعنصو

 امك ماعبراي لا لصداتساو اطبار الو الاح الو طياح يلع الزان 'ماعبرايل كرتا ]و ارورش ماعبراي تييب يلع لمح اناف
 .ارهثصلا يف مهنم تام نمو بالكلا هلكءات ةيرقلا يف ماعبرايل تام نمو » هرخا نع نفجلا رعبتملا يصقحي
 كلجر لوخد دنعف كلزنم يلا يضءاو يموقف تمنا امإو # اعطاق الوق هللا لاق اذكه نلل .امسلا رويط 0
 ءازج اربق ماعبرايل دعبل لخدي هدحو اذه ناف هوربقيو ليارسا لا نم ةعامجلا هيلع حونتو #* مالغلا تومي ةيرقث
 لا يلع اكلم هللا ميقيسو #* ماعبراي لا نم ليارسا هلا هللا يدي نيب نسعلا لعفلا نم هدحو هيف دجو امل

 هللا دينيو * تنقو نم .كاذ يلا نآلا نم دلوي نمو !دوجوم نآلا مهنم ناك نم ماعبراي لا لصءاتسيف ليارسأ
 مييابال اهلعح يتلا ةبيطلا ضرألا هذه يلع نم ليارسا لا لصاتسيو .ءاملا يف بصقلا دوني امك ليارسا ينب
 هللا :قبويو * هللا يدي نيب تاطغسملا نم اولمع امو مهبر ريغ _مهتدابعل .ازج تارفلا ربع يلا مهيلجو
 مث #* هلعف نم كلذ يلع مهلمح دنع ماعبراي هبنذا ام مبعابتال ءازجو هبنذا امل ءازج ليارسا ينب تلاذك
 نم ةعامجلا هريقف #* مالغلا تام دقو بابلا ةضراع اهثولب دفعف اصرت تفاوو تنضمو ماعبراي ةءارما تمماق
 . دق كلم امو هتبراحبو ماعبراي رابخا يقابو د يبغلا ايخا هدبع دي يلع هللا لاق امك هيلع اوحانو ليارسا ينب
 مث هيابا عم عجضناو هتس نورشعو اتنثا ماعبراي اهكلم يتلا ةدملاو * ليارسا ينب كولم رابخا رفس يف بتك
 كلمو ةئس نيعبراو يدحا نبا اذوهي لال هكلم لوا يف ناميلس نب ماعبحر ناكو #* هئاكم هنبأ بادان كلم

 ليارسا لا 0 ا دي ا ل هللا اهراتخا يتلا ةيرقلا يهو ميلشروا يل هةنس رشع هعبس
 يف اوقافو هماما تاطغسملا اولمعو هللا يدي نيب ميبقلا اذوهي لا اوعلصو * نومع ينب نم اهعان همأ مساو

 لك كتمعتو ةلطم ةيلاع لك يلع يراوسو اكاكدو ثّوماب ايا مهل اونبو #* اوبنذا يذلا مهبوندو مهيابا كللد
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 ينب مادق م هللا مهلص.اتسا نيذلا ممالا ميابقك اوعنسو تاركندسملا مهضرا يف اضيا اولمعو * ةيبع ةرجش
 يف ام ذخاف #* ميلشروا يلا رصم كلم قاسيس علط ماعبحر كيلمتل ةسماخلا هنسلا يف ناك املو * ليارسا

 يذلا تقولا يف ناكو * كلملا راد باب نيظفاحلا ةلاجرلا ءاسرر يديا يلع اهلعجو ساحنلا نم اسارت اهناكم
 دق لمع امو ماعبحر رابخا يقابو .* ةلاجرلا ءاسوز اهنودري مث ةلاجرلا اهنولمح# هللا تيب يلا كلملا يحب
 ماعبحر عجضناو #* امهتدم لوط ماعبراي نيبو ماعبحر نيب ةمهلملا تناك» # اذوبي كلم مايا رفس يف بستك
 * هناكم هئنبا مايبا كلمو ةينامعلا امعن هما مساو دواد ةيرق يف هيابا عم ربقو هيابا عم

 رشع سماخلا لصفلا

 * ميلشروا يف نينس ةثلث كلمو اذوهي لا يلع مايبا كلم طابن نب ماعبراي كلمل ةرشع ةنماثلا ةنسلا ينو
 دواد بلقك هللا ةفيخ يف اميلس هبلق نكي ملو اهعنص يتاللا هيبا اياطخت عبصو # مولاشيبا ةنبا امام هما مساو
 كلذو * ميلشروا تميبئثتو هدعب هنبأ كيلمتب ميلشروا يف هكلم ههالا هللا تبث دواد لجأ نم هنا الا #* هيبأ

 ناكو # يناثاجلا ايروا ربخ يوس هتايح مايا ةدم هاصو ام لك نم غاز امو هللا يدي نيب ةماقتسالا دواد عنص امل

 اذوهي ثاولم مايا رفس يف بستك دق عمص امو مايبأ رابخا يقابو د امهتدم لوط ماعبراي نيبو :مايبأ نيب برعلا

 هنبا اسأ كللمو دواد ةيرق يف هوربقو هيابا عم مايبا عجصناو د اضيا ماعبراي نيبو مايبا نيب ةمعلملا ناكو
 كلم ةئس نوعبراو يدحاو #2 اذوهي .كلم اسا كلم ليارسا كلم ماعبراي كلمل نيرشع هنس يف # هناكم
 لازاو ضرالا نم تاركدتسملا يلعاف افناو # هيبا دوادك هللا يدي نيب ةماقتسالا اسأ عنصو د ميلشروا يف
 اسا عطقف ةيراس توغاط تمعنص اهنال اهكلم نع اهلازا هما احعام اضيأو * هوابا اهعنص يتلا تيغاوطلا عيمج

 * همايا لك هللا ةفيخ يف اميلس ناك اسأ بلت نا الآ اولازي مل ثومابلا نأ الخ د نوردق يداو يف هقرحاو اهتوغاط
 لا كلم اشعب نيبو اسا نيب .برحلا ناك»و * اواو ابهذو ضف هللا سدق تيبل هسادقاو هيبا سادقاب ءاجو
 اسال دراولاو رداصلا يلع رصعقيل ةمارلا ينبو اذوهي لآ يلع ليارسا كلم اشعب علطو # امهعايا لك يف ليارسا

 هباحسأ يديا يلع اهلعجو كلملا راد نيازخ يف بهذلاو ةضفلا نم يقبت ام عيمج اسأ ذخاو + اذوهي كلم
 كنيبو ينيب ام ملعت تننا # هل لاقو قشمدب نكاسلا مارا كلم نويزخ نب نومربط نب داده نب يلا ةهجوم
 ليارسأ كلم اشعب نيبو كنيب ام ميسفب ردابتل ابهذو ةضف اشر كيلا تمهجو دقو كيباو يبا نيبو دهعلا نم

 عتتواو ليارسأ لا يرق يلا هل نيذلا شريجلا ءامورب ثعبو اسا كلملا نم داده نبا لبقف د ينع هفرصاو
 ام مامتا نع عستما اشعب عمس املف * يلاتفن ضرأ يف يتلا يرقلا عيمفجو احهتام تميب لباو نأدو نويعب

 ةراجح اولمحت عنام هل نكي ملو اذوهي طبس عيمجب مدقت اسا كلملاو #* اصرتب ماقاو ةعارلا نم هءانب سمتلا
 اسا رابخا يقابو + افصملاو نيماينب لال يتلا ةعبجلا اسا كلمنا اهب ينبو اشعب هب ينب ناك يذلا اهبشخو ةمارلا
 . تلتعا هتخوضتش دنع هنا الا !ذوهي كولم مايا رابخا رفس يف بتك دق ينب يتلا يرقلاو هعنص ام رياسو هتوربجو
 يدتبا ناكو #* هناكم طافاشوهي هنبا كلسو هيبا نواد يرق يف هيابا عم نفدو هيابا عم اسأ عجتلاو # هالحر

 ' * نيس ليارسا لا يلع كلمو اذوهي كلم اسال ةيناثلا ةنسلا يف ليارسا لا يلع ماعبراي نب باذان كلم
 طبس نم ايخا نب اشعب هاصعف # ليارسا ينب اهب مثا يتلا هيبا ماثا قرط يف يثمو هللا يدي نيب ميبقلا عنصو
 * نوتبغل نورصاح# لاح نم كأذ يف ليارسا لا نم لكلاو نيينيطسلفلل يتلا نوتبغ يف اشعب هكلهاو رخاسي
 تريب لها عيمج لتق هكلم دنعو * هناكم كلم مث ادوهي طبس كلم اسال هثلاثلا ةئسلا يف هل اشعب لتق ناكو

 نم * ٍنرليشلا ايخا هدبع دي يلع هللا لاق ام بسح هانفا يتح ةمسن اذ ماعبرايل كرتي مل يتح ماعبراي
 باذان رابخا يقابو # ليارسا هلا طخخسا امب لمعلا يلع ليارسا لال هلمحو اهءاطخا يتلا ماعبراي اياطخ لجا
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 ليارسا لا كلم اشعب نيبو اسا نيب ةمهلملا تنناك» # ليارسا لآ كولم رابخا رفس يف بمتك دق عنص ينلا
 كلم اسا كلم نم ةثلاثلا ةنسلا يف ليارسا لا ةعامج يلع ايخا نب اشعب كلم يدتبا ناكو #* امهمايا ةدم
 يذلا طابان نب ماعبراي قيرط كلسو هللا يدي نيب .ميبقلا عنصو # ةئس نيرشعو ةعبرا اصرت يف كلمو اذوهي
 ظ + هياطخب ليارسا لا مثاوو ءاطخا

 رشع سداسلا لصفلا

 كتعفر دقو ٍناسحا كدتلباقم يلع كازج نا ه#الياق اشعب يف يلانح نب وهاي يلا هللا دنع نم ةوبن تادروو .

 ليارسا لا يبعشل كماثياو طابان نب ماعبراي قرط يف تمكلسو ليازسا يبعش يلع اكلم كتلعجو بارتلا نم
 + طابان نب ماعبراي تيبك كتيب لعجاو اشعب تيب اياقب لصاتسم انا اهر * يطاغسا يلع مهايا كلمحب
 رابخا نم يقب امو # ءامسلا رويط هلكاي ءارعصلا يف هل تام نمو بالكلا هلكءات ةيرقلا يف اشعبل تام نم نوكيو

 اصرت يف ربقو هيابا عم اشعب عجضلاو # ليارسا ينب كولم مايا رفن يف بتك دق هتوربجو عنص ينلا اشعب
 ' لها يلعو اشعب يلع يبنلا ينانح نب وهاي دي يلع هللا دنع نم ةوبنلا تدرو اضيا» * هناكم يف هنبا اليا كلمو
 هلتق يلعو ماعبراي تيبك نوكيل هادي .تععنص امب هطاخسال اهعنص يتلا ميابقلا نم هعنص ام عيمج يلعو هتيب
 *  نيتنس اصرت يف ليارسا لا يلع اشعب نب اليأ كلم !ذوهي كلم اسال نيرشعو تسس ةنس يف ناك املو # هايا
 تيب توغاطل ينلا اضرا تيب يف ركسو برش دق لاح نم كلاد يف وهو هبكر فصن سير يرمز هدبع هب ردغو

 يرمز كلمو اذوهي طبس كلم اسال نيرشعو عبس هنس يف اهب هلتق ةبرض هبرضف كانه يرمز ءاجو #* اصرا
 هبراقاو طياح يلع لياب مهل ثارتي مل يتح اشغعب تسيب لها عيمج لتق هيسرك يلع سلجو كلم املف # هناكم
 عيمج يلع #* يبنلا وهاي دي يلع هب ملكت يذلا هللا مالكك اشعب تيب نم ةعامجلا يرمز لصاتساو # هباعصاو
 اليا رابخا يقابو * مهتيغاوطب هللا ماما مهتاطخسمب ليارسا لا كلذب اولمح امو هنبا اليا بونذو اشعب بونذ
 كلم اذوهي كلم اسال نيرشعو عبس ةنس ينو #0 ليارسا :ينب ثاولم مايا رابخا رفس يف بتك دق عنص ام لكو
 نيركسعملا بعشلا عمسو #* نيينيطسلفلل يتلا نوتبج يلع ركسعم ذيموي بسعشلاو اصرت يف مايا ةعبس يرمز
 يف مويلا كلذ يف شيجهلا سير يرمع ميهيلع ليارسا لا نم ةعامجلا كلمف كاملل هلتقو يرمز ردغب ربغلاب
 نا يرمز يار املف # اهوحتثو اصرت اورصاحو نوتبج نم هعم ليارسا لا عيمجو يرمع علطو #* ركسعملا
 لجا نم كلذو #* تامو رانلاب كلملا تيب هيلع قرحاف كلملا تيب سلج يلا ءاج تصتف دق ةيرقلا
 ليارسا لا مثا يذلا هماثابو طابان نب ماعبراي قيرط يف هريسمب هللا يدي نيب ةحببقلا هلامعاب ءاطخا يتاللا هاياطخ
 مسقنا مث » ليارسا ينب تولم رفس يف بتك دق ردغ يذلا هردغو يرمز رابخا يقتابو # اهيلع مهايا هلم
 عم يذلا موقلا يوقو * يرمع عبات رخآلا قرفلاو هوكلميل ثانج نب ينبت عبات مهنم قيرفف نيمسق موقلا
 .اسا كلمل نينلثو يدحا هنس يف ناك املو * يرمع كلمو ينبت تامو'ينبت اوعبات نيذلا موقلا يلع يرمع
 نورموش كرك عاتباو * نينس تس اصرت يف كلم هنس ةرشع يتنثا ليارسا لا يلع يرمع كلم اذوهي كلم
 * نورموش لبج ديس رماش: مساب انب ينلا ةيرقلا كللت مسا يعدو كركلا كللد انبو ضف نيراطنقب رماش نم
 ماعبراي قرط عيمج يف كلسو #* همدقت نم عيمج نم رثكأ يدراو هللا يدي نيب ميبقلا يرمع عنصو
 * مهتيغاوطب ليارسا هلا مهطاخسا نم هيلع مهلمح امب ليارسا لا يف مثا يتلا هماثا عيمجو طابان نب
 عم يرمع عجضتلاو #2 ليارسا لا كولم رفس يف بتك دق لمع يتلا هتوربجو عنص يذلا يرمع رابخا يقابو
 نامث ةنس يف ليارسا لا يلع يرمع نب باخا كلمو ه#* هناكم هنبا باخا كلمو نورموش يف ربقو هيابا
 باخ عئصو #2 هنس نورشعو نانثا نورعوش يف'ليارسا لا يلع كلم ام عيمج ناكف اذوهي كلم اسال نينلثو
 نب ماعبراي قيرط يف كولسلا رغصتسا هناو * همدقت نم عيمج هب قاف ام هللا يدي نيب ميبقلا يرمع نب
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 رغما 527 اهسيساتب هركب مارب ,ادبف“ احيرا يهو مانمال 55 1ك يب همايا ينو * ليلرسا لا كلم
 ب نون نب عشوب هدبع .دي يلع هب ملكت يذلا هللا م اهباوبا ماقا كاذك هينب

 رشع عباسلا لصفلا

 نا هيدي نيب تسمدخ يذلا ليارسا هلا هللاب مسقا يلا باخال ناغلج ناكس نم يذلا يبشعلا ايليا لاقف
 اقرش هجوتو.انهاه نم ضمأ د الياق هل هللا مالك نم ناكو + كرت :هضاالا رم ل ذل يكل داو نك

 كنوتوقي ميبروعلا تميصو دقو يداولا اذه نم برشت نوكتف #* ندرالا ماما يذلا ثيراك يداو يف رتستو
 مج. زبخب هنوت.اي ميبروعلا ناك» * نيدرلا ماما يذلا ثيراك يداو يلا هللا هرمإ امك عنصو يضمف د كانه
 لرني مل هنا لجا نم يداولا فج مايا دعب ناك املف * يداولا ءام نم برشيو يشعلاب معلم زبخو ةادغلاب
 تمريصو دقف كانه ميقتو نوديصمل يتلا ةيفراص يلا فرصنا مق ه * الياق هللا مالك هيلا درو مث * رطم ضرألا يلع

 ةءارما كانه دجو ةيرقلا باب يلا راص املف اديص ةيفراص يلا يضسو ماقف »* كتوقت نأ ةلمرا ةءارما كانه

 لاقو اهاعد ءاملاب هييجتل تمهجوت املف + برشلا ءانالا يف ءام ليلقب يل يتا لاقو اهاعدف ابطح عمجت ةلمرا
 ةرجلا يف قيقد' فك الا ماعط يتيب يف ناك نا كلهلا هللا ىتحو تلاقف #* لكال اربخ .افيغر ثدي يف يل يمدقو
 اهل لاقف #* تومنو هلكءانو ينبالو يل هعنصاو بطعلا نم نيدوع ةعماج انا اهو ةندلا يف تسيزلا نم ريسيو
 ينصت كنباو كلو يل ةيجرغتو اريغص اسرق ايدب تلذ نم يغنسأ نكلو تلق امك يعتساف يفما يعرج ال ايليا
 يلع هلل) رطمي موي يلا صقنت ال تيزلا ةندو غرفي ال قيقدلا ءانا نا ليارسا هلا“هللا لاق ذك ا + اريخا
 مل قيقدلا ءانا ناو ه# امايا اهتيب لهاو وهو يه تملكاو ايليا اهرمأ امك تمعنصر تسضمو * ارلم ضرألا هجو

 نبأ ضرم مالكلا اذه دعب ناك اهلو * ىردلا ا قي يلع رككتا ىيذلا هلا ملك صحح 7 مل تبيرلا ةندو عرفي

 يل ام ايليال ةءارمللا تلاقف #* قمر هيف قبي مل يتح هب غلبو ادج ابعص هضرم ناكو تيبلا ةبحاص ةلمرألا

 اهنضح نم هذخاف كنبا يلا يملس اهل لاقف * ينبا كاذب لعقتو يبونذ دكرتل ينميفاو هللا وبر اي كل
 , ةلمرالا هذه محرأ مهللا لاقو هللا يدي نيب يلصو + * هريرس يلع هعجتضاو لزان اهيف وه ينل ةيلعلا يلا :دعصأو

 لاقو هللا يدي نيب يلص تارم ةنالث مالغلا يلع طسبناو - * اهنبا تممي الو اهيلأ يست الو ابعم لزان انا يتلا |

 'قخاو * شاعو هتان يلا مالغلا سفن تداعو ايليا ةولص هللا لبقو  هتاذ ىلا ماغلا سفن نر يبلا اي مهلا

 نالا ايليال ةءارملا تلاقف * كنبا شاع دق يرظنا اهل لاقو همال هملسو تيبلا يلا ةيلعلا نم هلزناو يبصلا
 + اقح كيف يف هللا لوق ياو هللا يبن كنا تملع

 باخأل ياارتو صما الياق ةنلادلا ةمسلا يف ايليا عم هللا عيدي نيب نم ةوين مالك درو ةريثك مايا دعب ناك املف

 باخا اعدو #* نورموش يف دتشا دق عوجملاو باخال !ءارتيل ايليا يضمو * ضرالا هجو يلع رطمي يتا يتح
 وهايذبوع ثذخأ هللا ءايبنأ لبازيا تملتق امل ناكو * ادح هللا فاض وهايذب وع ناكو تميبلا يلع ٍلوملا وهايذب وع

 يف انب رس وهايذبوعل باخا لاقف # ءاملاو ماعطلاب مهازعو ةراغم يف سسمخ لك مهافخاو هللا ءايبنا نم لجر ةيم

 وهايذبوع امنيمف + هدحو تاقرطلا يدحا يف وهايذبوع فخاو هدحو تاقرطلا يدحا يف باخا يتمف ضرالا يف

 ضماف معن هل لاقف + ايليا يديم تنا :لاقو ههجو يلع طقسو هفرعف هيدي نيب ايليا يار اذا قيرطلا يف ريسي
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 برلا قحو * ينلدقيف باخا دي يف تكدبع نآلا يقلت يتح يتيطخ ام لاقف + ايليا اذوه هل لقو تاديس يلا

 كلت فلحو هعضوم فرعن سيل اولاقق كبلط يف كانه يديس ثعبو الا ةكلمم الو ةما نم.ام هنا كهل
 نم يضم دنع يشخاو ه# ايليا اذوه لقو كديس يلا ضما لوقت نآلاو * كودج مل مهنا ةمالاو ةكلمملا

 نيسمخ نيسمخ لجر هيام هللا ءايبنا نه تيبخاو هللا ءايبنا لتق دنع تمعنص ام يديس فرعي ملا * يتوابص

 ايليا هباحاف »* ينلتقيف ايليا !ذوه كديسل لقو صما لياق تنناف نآلاو # .املاو زبغلاب مهتيذغو ةراغملا ف

 لاقو باخا يقلف وهايذبوع يضمف #* باخال ربظا مويلا اذه يف نا هيدي نيب تسمدخ يذلا مويقلا بيرلأ قحو'
 يذوم انا سيل هل لاقف د ليارسا لا يذوم تنا هل لاق ايليا باخا يار املف # ايليا يقلو باخا ءاجو هل

 ينب نم لكل) عمجاو هجوف نآلاو د مانصالا عم مكيضمو هللا اياصو مهكرتب كيبا تيبو تننا لب ليارسا لا
 نم نولكاي نيذلا ةيامعبرا ةيراسلا ءايبناو نيسمخو ةيام عبرا منصلا لعابلا ءايبناو لمركلا لبج يلا ليارسا
 يلا ايليا مدقتو * لمركلا لبج يلا بذكلا ءايبنا عمجو ليارسا ينب عمجو باخا هجوف # لبازيا ةديام
 لعابلا وحن نوعظفت اذاملو ةودبعاف هدحو هلالا وه هللا نا الا نيمسق نيمسقنم متنا يتم يلا مبل لاقو بعفلا

 , اذوهو يدحو هللا ءايبنا نم تيقب نآلا انا بعشلل ايليا لاق مث + ةملكب موقلأ هبجي ملف عفن هيف سيل يذلا
  .بطحلا يلع ةنولعجو ةنولصفي مث امهدحا مهل نوراتخاو نيروثب انوتاف * الجر نوسمخو ةيامعبرا لعابلا ءايبنا

 باجاف هلالا وه هللا .نال رانلاب تايو هرماب ثعبيو هللا مساب وعدا يناف انا اماو اعفن مهيف سيل ناك نأ مكنوبيج
 رثكالا متنا اذا ايدب اوعنصاو نيروثلا دحأ مكل اوراتخا لعابلا ءايبنال ايليا لاقو #* مالكلا تدج اولاقو موقلا
 تقو يلا ةادغلا نم لعابلا مساب اوعدو اولمعو مهاطعا يذلا روثلا اوذخاف  اران نولعجت الو مكتوغاط مساب اوعداو

 ناك املف # اوعنص يذلا مبذملا يلع اوبرطضاو ةباجا الف توص سيلو انبحا لعاب اي مهياعد يف نولوقيو رهظلا

 حامرلاو فويسلاب مهسومانك اوجاوتو ميظع توصب اوعدف # هبتنيف اميان هلعل وا ابياغ هلعل وا هلمعي لمعب الوغشم وأ
 بيه الو توص سيلو نابرقلا تمقو يلا بلطلا ين اوداع رهظلا تمقو زاج املف # اهيلع مهءامد تمكفسنا يتح

 * مدهت ناك يذلا برلا مبذم ينبو هيلا ةعامجلا تزاحناف ينم اوبرقت بعشلا ةعامجل ايليا لاق مث .* تمصان الو

 لصفو بطلا فص #0 اروفحت قيرخ رادقم مبذملا لوح لعجو هللا مسا يلع احبذم ةراجتلل كلت ينبو
 افعضمم اولعفو كلذ اونث لاق مث بطحلا يلع تببصو ءام رارج ةعبرا ءالمت ناب رما مث »* بطهلا يلع هلعجو روثلا
 داعصا تمقو يف ناك املف # ءام ةريفحلا المو ارياد مبذهلا ىلع ءاملا فاط يتح # اولعفف افاعضا اوثلث لاق مث
 ةلاح كتنيكس يذلا هللا كنا ملعي مويلا ليارساو قحماو ميهربا هلا كنا مبللا لاقو يبنلا ايليا مدقت نابرقلا
 لبقتف مبللا »* كلددبع هب تمبطاخ اميف تلئتما كلوقو كلذ تعنض كرمابو تدبع اناو ليارسا لا عم
 . كتفيخو كتتعاط يلا كلذب مهدبعتست كنا ةيالا هذه نم مهل هربظت امب بععشلا اذه ملعيو كرانب اثيغم يتالص
 ةراجتكلو بطعملاو نابرقلا تلكاو هللا دنع نم ران تمعقوف # اهميسقتو مييولق بفرص اوراتخا اوناك نيذلا مهناو
 اولاقو ادجم مههوجو ىلع اورخ بمعشلا عيمج كلذ يار املف #* ةرفحلا يف يذلا ءاملا تسع يتحو بارتلاو
 اوضبقف ادحا مهنم اوججنت الو لعابلا ءايبنا يلع اوضبقا مهل ايليأ لاقو  اقح هلالا وه هللا نا اقح هلالا وه هللا نا

 ترعش دقف برشاو لك علطا باخال ايليا لاق مث * كانه مهحالو نوشيق يداو يلا ايليا مهزناو مهيلع
 ههجو لعجو ضرألا يلأ سكنو لمركلا .سار يلا ايليا علطو برشيو الكءايل باخا علطو د رطملا دورو توصب
 عجرا هل لاقو ءايش يرا سيل لاقو رظنو علطف بنرغملا قيرط رظناو انهاه علطا همداخأ لاقو # هيتبكر نيب



 نم ةعلاط لجر فك رادقمك ةريغص ةباحس يرا اذوه لاق ةعباسلا ةرملا يف ناك املف »* كاذك تارم عبس عجرفن
 رادقمب الا ناك امف + رطملا كطغضي اليل ردهناو دش باخال لقو علطا هل لاقف رحبملا ةهج يلبقو برغملا ةهج
 * لاعرزي يلا اهجوتم باخا بكرو ميظع رطم ءاجو حايرلا تبهو بصتلاب ءامسلا تدوسا يتح ردهناو دش نا
 * لاعرزي افاو ينح باخا مادق يضمو هينثم دشف ايليا يلا هللا يحواف

 رشع عساتلا لصفلا ظ

 يببنلا ايليا يلا الوسر لبازيأ تمهجوو | * فيسلاب ةيذكلا ءايبنالا هلكقو املا هعنص ام لك لبازيا باخا يكحو

 * مهنم دحاو سفنك دخ نم تقولا اذه يف كسفن لعجاس ينا نوديزي كاذكو ةهلالا اهب لعفت كاذك تللاقو

 ءاقبلا نم يبسح لاقو توملا هسفنل سمتلاو ةدحاو ةمتر تمخأ سلجو ءاج موي ةريسم يلع ةيربلا يف هقيرط
 ' مانو عجصنا مث + يابا نم دوجاب انا سيلف يتاذ نم .يسفن فوت بر اي نالا اذكه اتتشم لازا ال يتم يلاو
 ةرجو ةليلم اصرق هسءار عهضم دنع !ناو تمفتلاف #* لكف مق هل لاقو هسمال دق كلالمب اذاف مترلا يدحا تمن

 ماقخ د ديعب كلنم قيرطلا ناف لك مق هل لاقو هادانو هللا ثللم :دواعف + اعهضصنم داع مث برشو لكاف ءام
 يلج يذلا بيروح لبج يلا راص يتح ةليل نيعبراو اموي نيعبرا لكا يتلا ةلكالا كلت ةوقب راسو برشو لكأو

 اي انهاه كليبس ام امهتفتسم هل لاقو ايحو هللا مالك هافاو مث اهيف تابو كانه ةراغملا افاوو # هللا راقو هيلع
 كرايبنا مهلتقو كحباذمل مهمدهو كدبعل ليارسا ينب حارطا دنع شويجلا هلل ةريغ ترغ ينا لاقف + ايليا

 يلهجتم هللا ناف لبجلا يلع مقو جرخا هل لاقو * يسفن لتق اوسمتلا دق مه اهو يدحو انا تيقبو فيسلاب
 - مايرلا تاوذ ةكيالملا كلت روضح عم سيلو ةراجتلل رسكتو لابجلا ققشت يتلا حايرلا تاوذ ةكيالملا نم همادقو
 رهظت كلذ دنع سيلو دعرلا تاوذ ةكيالملا روضح محايرلا تاوذ ةكيالملا كلت دعب مث هللا ةنيكس روهظ لولح
 رهظت رانلا تاوذ ةكيالملا روضح عم سيلو رانلا تاوذ ةكيالملا دعاورلا تاوذ ةكيالملا دعب مث د هللا ةنيكس

 دنع شويجلا هلا هللا يدي نيب ترغ ةريغ لاقف د ايليا اي كلاب ام الياق هللا مالك هافاوف ةراغملا بابب فقوو
 يبفن اوبلط دقو يدحو انا تيقبو فيسلاب كءايبنا مهلتقو كحاذم مهمدهو كدبع ليارسأ ينب ضقن
 اككم لازح كانه مسماف اهتيج !داف ىشمد ىلا ةيربلا نم كقيرط يف عجزنا ضما هل هللا لاقف  اهكالدال

 ايبن الوحم لبا نم طافاش نب عاشيلا كلمتو ليارسا لا يلع اكلم يثمن نب وهاي مسمتو # مارا موق يلع
 اقبت دقو #* عاشبلا هلتقي وهاي فيس نم تلفا نمو وهاي هلتقي لازح فيس نم تلفا نم نوكيف * كناكم
 طافاش نب عاشيلا دجوف كلانه نم يضمو د مههاوفا هتلبق كو لعابلل ميبكر اوثج ما فلا ةعبس ليارسا لا يف
 * هيلع هتمامع يعرو ايليا مدقتو ةرشع يتنثالا دحا عم وهو هيدي نيب ةجوزم اراوثأ انادف ةرشع يتنثا قوسي وهو
 .تمعبص اذام عجرا هل لاقف كقحلا مث يماو يبا لبقا نالا يضما هل لاقو ايليا فلخ ادعو رشع ينثلا كرتف.
 ماقو اولكاف بشلل مدقو نادفلا ةيناب امهمحل صبطو امهحباذو ناريثلا نم انادف ذخاو هفلخ نم عجرف * كب

 . نورشعلا لصفلا

 ةمحالملل نورموش يلا علطو بيانجو ليخو اكلم نوثلُيو نانثا هعمو ةركسع لك عمج مارا كلم ناده نب ناو
 داده نب لاق اذك لاقف * نورموش ةيرق نم هرقتسم يلا ليارسا لا كلم باخا يلا السر هجو مث د اهب نمل



 يلا ملست نا تمثعب امنا يلا ناده نب لاق اذكه اولاقو لسرلا عجرف #* يل ام عيمجو هل انا كلملا يديس

 كديبع تويبو كتيب اوشتفيل يديبع كيلأ ثعبا دغ نم تقولا اذه ٍيفو * كينبو كءاسنو كبهذو كتضف

 خحويش عيمج ليارساأ كلم يعدف # هب نوتءايو مهيدياب هنوذخاي كنيع يف نسمتسمو سيفن لك نورظنيو

 » هعنما ملف يبهدو يتصفو ينبو ياسن. ف يلا ثعب رشلا بلطب امنا اذه يلا اورظناو نآلا اوملعا لاقو ضرآلا
 عيمج لثتما انا كلملا يديسل اولوق لسرلل لاقو د عضخت الو عطت ال اولاقو بععشلا رياسو خويشلا باجاف
 داده نب هيلا هحوف # مالكلا اوكحو لسرلا يضمو ليبس كلذ يلا يل سيلف ةلاسرلا هذه اماو يلوالا هتلاسر

 هباجاف * يعم نيذلا موقلا مادق يزج نورموش .بارت ناك نا نوديزي تاذكو ةهلالا هب عنصي كاذك لوقي
 وهو مالكلا اذه عمس املف #* هنم الخغتو ءاربت :لجرك برعلا اواهتسملا لجرلا حدتمي ال لاقو ليارسا ينب كلم
 يلا ءايبنالا دحا مدقت كلذ دنعو # ةيرقلا يلع اونمكاو اوركحت هديبعل لاق ميحخلا يف تولملا عم برش دق
 * هللا انا ين ملعتو ثلدي ين هعقوا مويلا ميظعلا عمجلا اذه تيارا هللا لاق اذكه لاقو ليارسا لا كلم باخا
 برهلا فاصي نمف لاقف ةنيدملا ءاسور ثادحاب هللا لاق كاذك لاقف ةدمنلا هذه نوكت نمب لاقو باخا باجاف

 ةيراك# رياس مهدعب يصحاو الجر نوثالثو نانثاو اتيام مهقلبم ناكف ةنيدملا ءاسر ثدادحا اصحاف د:* تننأ لاق
 .يف ركسو برش دق لاح نم ثلاذ يف داده نباو رهظلا تمقو اوجرخأ * لجر فلا ةعبس اوناكو ليارسأ ينب
 داده نب هجوف ةتيدملا ءاسور ثادحا مهيلا جرخ نم لوا ناكف هل نودجمنملا اكلم نوثالثو نانثاو وه ميغلا
 ناك ناو ءايحا مهيلع اوضبقاف نامالل اوحرخ اوناك نا لاقف # نامالل اوجرخ ارفن نا هل ليقف ربخلا املعتسم
 شيجلا كلذ مهدعب جرخ ةئيدملا ءاسوز ثادحا جرخ املف د اضيا مهيلع اوضبقا مه ءايحاو ةولسملل مهجورخ

 هعمو سرف يلع مارا كلم داده نب تلفاف نويليارسالا مهقعلم مارا موق اومزهنا»و * هبحاص لجرلا لتقف
 كلذ مدقتو #* ةميظع ةلتقم مارا موق يف لتقو اهنابكرو ليغلا لتقف نييليارسالا كلم جرخ مث * نييركاش
 كلم كيلا علطي هنسلا مرصت دنع هناف عنصت امررظناو ملعاو دتشاو ضما هل لاقف ليارسا ينب كلم يلا يبنلا
 كلذلف لوهسلا يلع طلستمب سيلو لابجلا يلع طلسم هلا وه مهلا نا هل اولاق مارا كلم ديبع نأ مث #* مارا

 كاولملا ليزت نأ ثكلاذ يف لعفت نأ بمج يذلاو * كانه مهب رفظن مل !ذا لهسلا يلا مهبراحنذ نالاو انم اونكمت.
 ليغملاك اليخو كلل لتق يذلا شيجلاك اشيج كل دعت نا بج, # نيطالس ميناكم لعجاو هناكم نم لجر لك
 نب يصحا ةنسلا تسمرصت املف »* كلذ لختماو مهنم لبقف مهب رفظن مل نأ لهسلا يف مهلتاقنو باكرلاك اباكرو
 . مهماما ليارسا ونب اوفطصاو #* مهياقلل جرخو نييليارسالا ةبراحتل قيفا يلا مهب علط مث ضرعلل مارا موق داده

 .كلمل لاقو ليارسا ينب كلم يلا يبنلا مدقت مث * مهنم ضرالا تلتماف مارا موق اماو زعملا نم نيتعطق

 عقوأ نأ لوهسلا يلع هناطلس هلا وه سيلو لابجلا يلع انهلا هللا ناطلس نا مهلوق يلع مارا ءازج نا ليارسا لا
 عباسلا مويلا يف ناك املف مايا ةعبس .الوه ماما ءاوه اوركسعو # هللا انا ينا اوملعتو ثلدي يف ميظعلا عمجلا اذه

 . 2 يلا نوقابلا مزهنا»و * دحاو موي يف لجر تلا ةيام مارا موق نم ليارسا ونب لدقف ةمحالملل ناعمجلا يقتلا
 . هناف نداده نب اماو افلا نورشعو ةعبس لاجرلا نم مهو نيمزهنملا نييقابلا يلع روسلا طقسف قيفا ةيرق .لخاد

 >  فورعملا نوعنطصي اكولم ليارسأ ينب تكولم نا انعمس انا هديبع هل لاقف * ردح لخاد ردح ين رتتساو مزبنا
 * كسفن يقبتسي نأ هلعلف ليارسا ينب كللم يلا ريصنو انقانعا يف الابح لعجنو اننوثم يلع احوسم نآلا دشنلف

 ٠ نب كثدبع نا هيلا اوبقلاو ليارسأ لا كلم ةرضح يلا اواجو مهقانعا يف الابح اولعجو مهنوتم يف احوسم اودشف
 اولاقو يارلا اولافتسا موقلا نأ مث »* يخا الا وه ام يح وه لهو لاقو يسفن يل يقبتست نا الياس لوقي داده

 هل لاق مث * جدوهلا يلع ليارسا لا كلم هعلطاو داده نب هيلا جرخو هوذحن اولاعت لاقف ناده نب تلوخا
 دهعلاب انآو نورموشب يبا لعج امك اقاوسا قشمدب كل لعجاو كيلا اهدرا كيبا نم اهتذخا'ىيتاللا يرقلا
 ملف نآلا ينجم نا هللا رما نع هبحاصل لاق .ايبنالا ذيمالت نم الجر نا مث # هقلطاو ادبع هل عطق مث كقلطا



 ا ا

5 . 

 ل

 +: سايناب ىلا دحاولا لصتلا مامأ بمعشلا راسو مثالل اببس.لعفلا كلذ راصو * سايناب يف هلعج رخالاو ليا تيب
 مل سانلا لابقأ نم نيرموك لعجو حلا لهاب اهبشت ةميالا ماقم نيرموكلاو عيبلا ماقم توغاتلا تبيب لعجو
 طبس دنع يذلا يحاك هنم اموي رشع ةسمخ يف نماثلا رهشلا ين اجسح ماعبروي لمعو * يويل ينب نسم اونوكي
 يرموك ليا تيب يف ماقاو امهلمع نيذلا نيلجعلل مبذيل ليا تيب يف لمع كلذكو مطسلا يلع دعصاو اذوهي
 وهو نماثلا رهشلا نم اموي رشع ةسمخ يف ليا تيب يف احبذم دامساو هعنص ام يلع علطاو عنص يتلا توغاطلا

 . * كلذك ريخبتلل مبذملا يلع دعص .ليارسا ينبل اح عفص هيارب هلعج يذلا زهشلا .

 ' رع كلاثلا لصفلا

 * ارضبم مطسلا يلع مياق لاح نم كاذ يف ماعبرويو ليا تيب ين هللا مالكب اذوهي طبس نم هللا يبن افاو نا
 ايشوي يمسي دواد تميبل دلوي انبا نأ هللا لاق اذك مبّدم اي مبذم اي الياق هللا رما نع لاقو مبذملا يلع يبْنتو

 مويلا كلذ يف ماقاو * كيلع نوقرعب سائالا ماظعو كيبلع نورخم# نيذلا توغاتلا يرموك كيلع مبذيسوه
 عسس املف # هيلع يذلا دامرلا غرفتيو مبذملا ىشني ينعب هللا نا اهب نوملعت ىتلا ةيالا هذه لاق ناب ةيا
 الذي تسسبيف هوكسمأ لوقي مبذملا يلع هدي دم ليا تيب يف مبذملا يلع هب يبنت يذلا هللا يبن مالك كلملا

 رمأ نع هللا يبن اهماقا يتلا ةيااك هنم دامرلا عرفتو مبذملا ىتشناو د هيلا اهدر عطتسي ملو هوحن اهدم ينلا

 ماما هللا يبن يلصف يلا يدي در يف اعفاش كهالا ماما نآلا لص الياق هل لاقو هللا يبن كلملا باجاف # هللا .
 ةزياج كزيجاو يدغتنل لزنملا يعم عبلطا الياق هللا يبنل كلملا لاقو # ايدب تناك امك هدي درف ايعاد هللا
 * عضوملا اذه يف ءام برشا الو اماعط لكا ملو كنعم علطا مل كلزنم فصن ينتيطعا ول كلملل هللا يبن لاقف
 مث #* ابيف تيضم يتلا قيرطلا يف عجرت الو ءام برشت الو اماعط لكءات ال الياق همالك يف هللا يئاصو كاذك ناف

 ةيذكلا نم ادحاو ايبن ناو * ليا تيب يلا ابيف ءاج يتلا قيرطلا يف عجري ملو يرخا قيرط يف افرصنم يضم
 نم.نلك امو ليا تيبب مويلا كلذ هللا يبن هلمع ام لك هل يكحو هينب دحا هافاو ليا تيب يف انكاس ناكر اخبش
 هللا لوسر .اهكلس يتلا قيرطلا هونب اورظنف كلس قيرط يا يف مهل لاقف  مهيبال اعمجا هركعف كلملا عم هظح
 هللا يبن رثا يف يضمو # هيلع بكرو رامحلا هل اوجرساف رامعلا يل اوجرسا ةينبل لاقف # !ذوهي طبس نم كراولا
 رس هل لاقف »*وه انا لاقف اذوهي طبس نم تيفاو يذلا هللا لوسر تمنا هل لاقف ةمطب تحت اسلاج هدجوف

 برشن الو اماعط لكا الو كلعم يجصلا الو كعم عوجرلا يلع ردقا ال هل لاقف _* يماعط لكف لزنملا يلا يعم
 قيرطلا يف عججرت الو ءام برشت الو اماعط كافه لكرات ال هللا نع يلا قبس دق رمالا ناف * عضوملا اذه يف ,ام

 لكايو كتيب يلا كلعم هدر الياق هللا نع ينبطاخ اكلم ناو كلئمك ايبن انا لاقق # اهيف تميضم يتلا

 امه امنيبف د ءام برشو اماعط هيف لكاو هتيب يلا هعم عجرف ه# ابذاك اذه هلوق يف ناكو ءام برشيو اماعط
 اعدو * بداكلا يبنلا هدر يذلا هللا يبن يلا هللا دنع نم ةوبن تدرو يتح نالكاي ةدياملا يلع ناسلاج

 يلع ظفاحت ملو هللا رمل كتفلاخم يلع كتازاجم» نا هللا لاق اذكه هل لاقو اذوهي طبص نم افاو يذلا هللا يبن
 لكءات ال كل لاق يذلا عضوملا اذه يف ءام تبرشو اماعط تملكاو تنعجرف * كلهلا هللا اهب كاصو يتلا ةيصرلا .

 يسبنل رامهلا جرسا هبرشو هلكا دعب ناك املف * كيابا روبق عم كتليبن لخدت ال ءام هيف برشت الو اماعط هيف
 مياق دسالاو اهلباقم رامعلاو قيرطلا يف ةاقلم هتليبن تيئبو هلتقف هقيرط يف دسا هيقلف .يضمو عجر يذلا # هللا

 بناج يلا فقاو عبسلاو قيرطلا يف ةحورطم ةليبنلا اوارف نيزياج ماوقا !ذا»و # ةليبنلا بيناج يلا
 هدر يذلا يبنلا يمس املف #* هدر يذلا بذاكلا يبنلا ابيف يتلا ةيرقلا يف كلذب اوربخاو اواهف # ةليبنلا
 * هب هللا هملك ام بسسح هلتقو هقدف دضالل هللا هاقلاف هللا مالك فئاخ يذلا هللا يبن وه لاق قيرطلا نم
 نيميآق دسالاو رامحلاو قيرلخلا يلع ةانلم هتليبن يارف يضمو # هوجرساف رامحلا هل اوجرسي ناب هينب يلا مدقتف
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 يلع اهلعجو هللا يبن ةليبن بدذاكلا يبذلا لمحو رامعلا ىذ الل ةليبنلا دسالا لكاي مل ةليبنلا بناج
 جانو دربق يف هتليبن لعج املو د هربقو هيلع مانف هدر ناك يذلا بذاكلا ييشلا يبنلا يرق يلا هب ءاجو رامحملا

 يلعو ليا تيب يف يذلا مبذملا يلع هللا لوقب هب .ابنت يذلا نمالك موقيس هنا + هتثجا ةقسالم يتثج اواعجاو
 هميأ لعجو داعو هيدرلا هتقيرط سس ماعبروي مجال 35 مالكلا اذه لكعبو نورموُس يرفق ف يذلا توغاتلا عيمج

 اببس لعفلا تللد ناكو د توغاتلا يرموك اوناكف هنابرق برقي نأ تثحا ام بسح توغاتلل سائلا ءانفا نم

 * ضرآلا هجو نع هلاصيتساو هتداباو ماعبروي تيب لها ماثال

 رشع عبارلا لصفلا 00
 كنا ملعي 2 اركنت يركنت نآلا يموق هتجوزا ماعبروي لاقف » ماعبروي نب ايبا ضرم تقولا كلذ يبو

 نيذخءاتو د ليارسا لا يلع اكلم نركب يلع .ابنت يذلا يبنلا ايخا كانه ناف وليش يلا يغمتو ماعبروي ةجوز
 كلذك تلمعف # مالغلا نم نوكي اذام كملعي وهف هدنع هنيلعجتو لسع :نم ةرجو ةبكافو ةفغرا ةرشع كدي يف

 » ةخوخيشلا نم ءايش هينيعب رظني ال ذيموي ايخاو ايخا تسيب 2 يلا تضمو تسماقو ماعبراي ةجوز
 اهبطاخن ليلع هنال كتهج نم اربخ اهنبال سمتلتل كيلا ةيياج ماعبراي ةءارما اذوه ءايخال ةللا لاق كلذ دنعو
 لاقو اهيلجر يلع حقو بابلا يلا تءاج' دقو اهمردقب ايخا عمس املف » ةركدتم ابيج“ يف يهو تميكو تيكب

 ماعبرايل يلوقو يضنمأ * كيادشب كيلع .ءابنتال ثوعبم اناو ةركنتم تنا اذامل ماعبراي ةءارما اي يمدقت اهل
 * ليارسا لا يبعش يلع اكلم كتلعجو بوعشلا ةلمج نم كتعفر ذا كازج ليارسا هلا هللا لت كاذك
 يتدابع ف 50 بسحو ياياصو ظفح يف دواد يدبعك نكت ملو كل هتلعجو دواد تميب نم كلملا تمعزنو

 تمهجوتو كمدقت نم لك كلذ ين ترج ينح كلعف يف تيدراو # يدل ميقتسملا ريغب لمعي مل هبلق لكب
 تلاذلو 2 كينيع بصن نع يتدابع تدعبأو يمامأ طاعسالا بجيا امو اكوبسم مما تميغاوط كتل تمعنصو

 امك ماعبراي لا لصءاتساو اطبار الو الاح الو طياح يلع الزان 'ماعبرايل كرتا لو ارورش ماعبراي تيب يلع لم اناف
 ءارهتلا يف مهنم تام نمو بالكلا هلكءات ةيرقلا يف ماعبرايل تام نمو د هرخا نع نفجلا رعبتملا يصقحي

 كلجر لوخد دنعف كلزنم يلا يضءأو يموقف تمنا اسأو # اعطاق الوق هللا لاق اذكه نذل الار
 .ازج اربق ماعبرايل دعبل لخدي هدحو اذه ناف هوربقيو ليارسأ لا نم ةعامجلا هيلع حونتو #* مالغلا تومي ةيرقلا
 لا ند انيدللا تو + ماعبراي لآ نم ليارسا هلا هللا يدي نيب نسحلا لعفلا نم هدحو هيف دجو امل

 هللا دينيو * تمقو نم ثلاذ يلا نآلا نم دلوي نمو !دوجوم نآلا مهنم ناك نم ماعبراي لآ لصءاتسيف ليارسا
 مييابا#ل اهلعح ين ةييطلا ضرألا هذه يلع نم ليارسأ لا لصاتسيو ءاملا يف بصقلا دوني امك ليارسأ ينب

 هللا قبيويو د هللا يدي نيب تاطغسملا نم اولمع امو مهبر ريغ _ مهتدابعل .ازج- تارفلا ربع يلا مهيلجحو

 مث : هلعف نم كلذ يلع مهلمح دنع ماعبراي هينذا ام مهعابتال ءازحو ةهبندأ امل ءازج ليارسا ينب كاذك

 نم ةعامجلا هريقف # مالغلا تام دقو بابلا ةضراع اهغولب دنعف اصرت تفاوو تلضمو ماعبراي ةءارما تمماق

 . نق كلم اهو هتبراحبو ماعبراي رابخا يتابو د: يبغلا ايخا هدبع دي يلع هللا لاق امك هيلع اوحانو ليارسا يب
 مث هيابا عم عجضلاو ةنس نورشعو اتنثا ماعبراي اهكلم يتلا ةدملاو * ليارسا ينب كولم رابخا رفس يف بتنك
 كالمو ةكس نيعبرأو يدحاأ نب : ادوهي لا هكلم لوأ ف ناميلس نب ماعبحر ناكو * هلاكم هنبأ بادان كام

 ليارسأ لآ ١ ءابسا صصح عيمج نم اهب هتنيكس لولحأ هللا اهراتخا يتلا ةيرقلا يدو ميلشروأ يف ةنس رشع هعبس

 يف اوقافو ةهماما تاايوسملا اولمعو هللا يدي نيب ميبقلا آدوهي لا 0 » نومع ينب نم اهعان همأ مسأو

 لك تسمو ةلطم ةيلاع لك يلع يراوسو اكاكدو كوماب امنيا مهل اونبو #2 اوبنذا يذلا مهبوندو مييابا كلذ
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 ينب مادق .نم هللا مهلصءاتسا نيذلا ممالا ميابقك اوعنصو تاركنتسملا مهضرا يف اضيا اولمعو * ةيبع ةرجش
 يف ام ذخاف #* ميلشروا يلا رصم كلم قاسيس علط ماعبحر كيلمتل ةسماخلا ةنسلا يف ناك املو * ليارسا
 ماعبحر كلملا عنصو #* ناميلس اهلمع يذلا بهذلا سارتلا ذخأو كلملأ راد نيازخو هللا سدق تميب نيازخ

 يذلا تقولا يف ناكو * كلملا راد باب نيظفاحلا ةلاجرلا ءاسر يديا يلع اهلعجو ساحنلا نم اسارت اهناكم
 دق لمع امو ماعبحر رابخا يقابو .+ ةلاجرلا ءاسوز اهنودري مث ةلاجرلا اهنولمحت هللا تيب يلا كلملا يجب
 ماعبحر عجضناو # امهتدم لوط ماعبراي نيبو ماعبحر نيب ةمعلملا تناك» # اذوهي كلم مايا رفس يف بسك
 * هناكم هنبا مايبا كلمو ةينامعلا امعن هما مساو دواد ةيرق يف هيابا عم ربقو هيابا عم

 رشع سماخلا لصفلا

 * ميلشروا سلا تاابب ا لإ لح راببا تامقاب ىرايايب ديم ةنسلا فو
 دواد بلقك هللا ةفيخ ين اميلس هبلق نكي ملو اهعنص يتآللا هيبأ اياطحخم عنصو #* مولاشيبا ةنبا احتام همأ مسأو
 كلذو * ميلشروا تميبثتو هدعب هنبا كيلمتب ميلشروا يف هكلم ههالا هللا تمبث دواد لجأ نم هنا الا # هيبأ

 ناكو #* يناثاجلا ايروا ربخ يوس هتايح مايا ةدم هاصو ام لك نم غاز امو هللا يدي نيب ةماقتسالا دواد عنص امل

 اذوهي كولم مايا رفس يف بتك دق عنص امو مايبا رابخا يتابو # امهتدم لوط ماعبراي نيبو مايبا نيب ببرعلا
 هنبا اسأ كلمو دواد ةيرق يف هوربقو هيابا عم مايبا عجضناو # اضيا ماعبراي نيبو مايبا نيب ةمعلملا ناكو
 كلم ةنس نوعبراو يدحاو # ادوهي كلم اسأ كلم ليارسأ كلم ماعبراي كلمل نيرشع ةنس يف #* هناكم

 لازاو ضرالا نم تاركنتسملا يلعاف افناو * هيبا دوادك هللا يدي نيب ةماقتسالا اسا عنصو د ميلشروا يف
 اسا عطقف ةيراس توغاط تمعنص اهنال اهكلم نع اهلازا هما انعام اضياو د هوابا اهعنص يتلا تيغاوطلا عيمج
 « همايا لك هللا ةفيخ يف اميلس ناك اسا بلت نأ الآ اولازي مل ثومابلا نا الخ د نوردق يداو يف هقرحاو اهتوغاط
 لا كلم اشعب نيبو اسا نيب .ببرحلا ناكو * يناواو ابهذو ةضف هللا سدق تيبل هسادقاو هيب سادقاب ءاجو
 اسال دراولاو رداصلا يلع رصتقيل ةمارلا يبو اذوهي لا يلع ليارسا كلم اشعب علطو # امهمايا لك يف ليارسا
 هباحسا يديا يلع اهلعجو كلملا راد نيازخ يف بهذلاو ةصفلا نم يقبت ام عيمج اسأ ذخاو #* انوهي كلم

 كنيبو ينيب ام ملعت تننأ # هل لاقو قشمدب نكاسلا مارا كلم نويزحخ نب نومربط نب داده نب يلا ةهجوم
 ليارسا كلم اشعب نيبو كنيب ام رمسفب ردابتل ابهذو ةضف اشر كيلا تمهجو دقو كيباو يبا نيبو دهعلا نم
 عمتواو ليارسا لا يرق يلا هل نيذلا شويجلا ءاسرب ثعبو اسا كلملا نم داده نبا لبقف د ينع هفرصاو

 ام مامتا نع عنتما اشعب عمس املف #* يلاتفن ضرا يف يتلا يرقلا عيفجو اهخءام تيب لباو نادو نويعب
 ةراجح اولمحت عنام هل نكي ملو اذوهي طبس عيمجب مدقت اسا كلملاو د اصرتب ماقاو ةمارلا نم هءانب سمتلا
 اسا رابخا يقابو + افصملاو نيماينب لال يتلا ةعبجلا اسا كلمنا اهب ينبو اشعب هب ينب ناك يذلا اهبشخو ةمارلا
 تلتعا هتخوضيش دنع هنا الا اذوهي كولم مايا رابخا رفس يف بتك دق ينب يتلا يرقلاو هعنص ام رياسو هتوربجو
 يدتبا ناكو # هناكم طافاشرهي هنبا كلمو هيبا دواد ةيرق ين هيابا عم نفدو هيابا عم اسا عجتلاو # هالحر

 *  نيتنس ليارسا لا يلع كلمو اذوهي كلم اسال ةيناثلا ةنسلا يف ليارسا لا يلع ماعبراي نب باذان كلم
 طبس نم ايخا نب اشعب هاصعف * ليارسا ينب اهب مثا يتلا هيبا ماثأ قرط يف ينمو هللا يدي نيب ميبقلا عنصو
 * نوتبغل نورصاح# لاح نم كاد يف ليارسأ لا نم لكلاو نيينيطسلفلل يتلا نوتبغ يف اشعب هكلهاو رخاسي
 تيب لها عيمج لتق هكلم دنعو * هناكم كلم مث اذوهي طبس كلم اسال هثلاثلا ةنسلا يف هل اشعب .لتق ناكو

 نم #* ٍنوليشلا ايخأ هدبع دي ىلع هللا لاق ام بسح هانفا يتح ةمسن اد ماعبرايل تكرتي مل يتح ماعبراي

 باذان رابخا يتابو * ليارسا هلا طخسا امب لمعلا يلع ليارسا لال هلمحو اهءاطخا يتلا ماعبراي اياطخ لجا



 ليارسا لا كلم اشعب نيبو اسا نيب ةمهلملا تنناك» * ليارسا لا كولم رابخا رفس يف بتك دق عنص ينلا
 كلم اسا كلم نم ةفلاثلا ةنسلا يف ليارسا لا ةعامج يلع ايخا نب اشعب كلم يدتبا ناكو #* امهمايا ةدص

 يذلا طابان نب ماعبراي قيرط كلسو هللا يدي نيب .ميبقلا عنصو # ةنس نيرشعو ةعبرا اصرت يف كلمو اذرهي
 * هياطخب ليارسا لا مثادو ءاطخأ

 كدتعفر دقو ٍناسحا كدلباقم يلع كازج نا جاليات اشعب يف ٍينانح نب وهاي يلا هللا دنع نم ةوبن تدروو
 ليارسا لا يبعشل كماثياو طابان نب ماعبراي قرط يف تمكلسو ليازسا يبعش يلع اكلم كتلعجو بارتلا نم
 + طابان نب ماعبراي تيبك كتيب لعجاو اشعب تيب اياقب لصاتسم انأ اهر * يطاخسا يلع مهايا كلمعب
 رابخا نم يقب.امو # ءامسلا رويط هلكاي ءارهصلا يف هل تام نمو بالكلا هلكءات ةيرقلا يف اشعبل تام نم نوكيو

 اصرت يف ربقو هيابا عم اشعب عمتلاو # ليارسا ينب كولم مايا رفس يف بتك دق هتوربجو عنص يتلا اشعب
 لها يلعو اشعب يلع يبنلا انح نب وهاي دي يلع هللا دنع نم ةوبنلا تدرو اضيأو * هناكم يف هئبا اليا كلمو

 هلتق يلعو ماعبراي تميبك نوكيل هادي .ترعنص امب هطاخسال اهعبص يتلا ميابقلا نم هعنص ام عيمج يلعو هتيب

 ' # نيتنس اصرت يف ليارسا لا يلع اشعب نب اليا كلم !نوهي كلم اسال نيرشعو تس ةنس يف ناك املو # هايا
 تيب توغاطل يتلا اصرا تيب يف ركسو برش دق لاح نم كلاذ يف وهو هبكر فصن سير يرمز هدبع هب ردغو
 يرمز كلمو ادوهي طبس كلم اسال نيرشعو عبس ةنس يف اهب هلتق ةبرض هبرضف كانه يرمز ءاجو #* اصرا
 هبراقاو طياح يلع لياب مهل ثارتي مل يتح اشغب تسيب لها عيمج لتق هيسرك يلع سلجو كلم املف # هناكم
 عيمج يلع #* يبنلا وهاي دي يلع هب ملكت يذلا هللا مالكك اشعب تيب نم ةعامجلا يرمز لصاتساو د هباعصاو
 اليا رابخا يقابو + مهتيغاوطب هللا ماما مهتاطغسمب ليارسا لا كلذب اولمح امو هنبا اليا بونذو اشعب بونذ
 كلم اذوهي كلم اسال نيرشعو عبس نس يبو #* ليارسا :ينب تولم مايا رابخا رفس يف بتك دق عنص ام لكو
 نيركسعملا بعشلا عمسو #* نيينئيطسلفلل يتلا نوتبج يلع ركسعم ذيموي بسعشلاو اصرت يف مايأ ةعبس يرمز
 يف مويلا كلذ يف شيجلا سير يرمع مييلع ليارسا لا نم ةعامجلا كلمف كلملل هلتقو يرمز ردغب ربغلاب
 نا يرمز يار املف د اهوحتثو اصرت اورصاحو نوتبج نم هعم ليارصا لا عيمجو يرمع علطو #ركسعملا
 لجا نم كلذو »* تامو رانلاب كلملا تيب هيلع قرحاف كلملا تيب سلج يلا ءاج تمهتف دق ةيرقلا
 ليارسا لا مثا. يذلا هماثابو طابان نب ماعبراي قيرط يف هريسمب هللا يدي نيب ةحيبقلا هلامعاب ءاطخا يتاللا هاياطخ

 مسقنا مث »* ليارسا ينب تولم رفس يف بتك دق ردغ يذلا هردغو يرمز رابخا يتابو # اهيلع مهايأ هلمح#
 عم يذلا موقلا يوقو * يرمع عبات رخآلا قرفلاو هوكلميل ثانج نب ينبت عبات مهنم قيرفف نيمسق موقلا
 اسا كلمل نيثلث»و يدحا ةنس يف ناك املو * يرمع كلمو ينبت تامو:ينبت اوعبات نيذلا موقلا يلع يرمع
 نورموش كرك عاتباو * نيدس تمس اصرت يف كلم هنس ةرشع يتنلا ليارسا لا يلع يرمع كلم اذوهب كلم
 * نورموش لبج ديس رماش“ مساب انب يتلا ةيرقلا كلت مسا يعدو كركلا كلذ انبو ةضن نيراطنقب رماش نم
 ماعبراي قرط عيمج يف كلسو #* همدقت نم عيمج نم رثكا يدراو هللا يدي نيب ميبقلا يرمع عنصو
 * مهتيغاوطب ليارسا هلا مهطاخسا نم هيلع مهلمح امب ليارسا لا يف مثا يتلا هماثا عيمجو طابان نب
 عم يرمع عمتلاو # ليارسا لا كولم رفس يف بنتك دق لمع يتلا هتوربجو عنص يذلا يرمع رابخا يتابو
 نامث ةنس يف ليارسأ لا يلع يرمع نب باخا كلمو ه#» هناكم هنبا باخأ تكلمو نورموش يف ربقو هيابا
 باخ عنصو #2 نص نورشعو نانثا نورموش يف'ليارسا لا يلع كلم ام عيمج ناكف اذوهي كلم اسال نيئلو
 نب ماعبراي قيرط يف كولسلا رغصتسا هناو #* همدقت نم عيمج هب قاف ام هللا يدي نيب عيبقلا يرمع نب
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 نم همدقت 0 عييمج لمع نا باخا 00 0 باعاوص *« نورموش يبل :هانب ا يا .كلذل 0

 نون نب 5 ةهدبع .دب يلع هب ملكت يذلا هللا نك اباوبا ماقأ كاذك هينب

 ظ رشع عيباسلا لصفلا
 نأ هيدي نيب تيسمدخ يذلا ليارسا هلا هللاب مسق| نأ باخال داعلج . ناكس نم .يذلأ يبشعلا ايليا لاقف

 اقرش هجوتو.انهاه نم ضمأ د الياق هل هللا مالك نم .ناكو .* * قوق .دنع الا ارطم الو الط نيدسلا. هذه يف نوكي

 تكنوتوقي.. مسيروغلا :قتنصو. ةقوب .يداولا اذه نم: :تنرشت وكت < نضرألا ماما يذلا هتيراك يداوي رتساو
 محم زبخمل هنوتءاي ميبروعلا ناكو * ندرالا ماما يذلا كثيراك يداو يلا هللا هرمبا. امك عنصو يضمف دب كتلنه

 0 مل هنا لجا نم يداولا فج مايا دعب ناك املف + يداولا ءام نم هببرشيو يشعلاب مهل ربخو ةادغلاب
 تمريصي, دقف كانه ميقتو نوديصمل يتلا ةيفراص يلا برصنا مق + الياق هللا مالك هيلأ درو مث + رطم ضرالا يلع

 ةءارما كانه دجو ةيرقلا باب يلا راص املف اديص ةيفراص يلا يضمو ماقف + كتوقت نا ةلمرا ةءارما كانه
 لاقو اهاعد .املاب هييجتأل تمهجوت املف * برشلا ءانالا يف ءام ليلقب يل يتا 'لاقو اهاعدف ابطح عمجت ةلمرا
 ةرملا يف قيقد' فك الا ماعط يتيب يف ناك نا كلهلا هللا ىتحو تملاقف » لكال اربخ .افيغر ثلدي يف يل يمدقو
 اهل لاقف * تومنو هلكءانو ينبالو يل هعنصاو بطعلا نرد نيارعا ةضاج 1 ار هناا لا يحرلا ترض
 نكست تانباو تلو يل اليحر اريغم ايرث ايدي كللف رن يتناوا نعل تلق انك يتتصاف يت يرعب 3 اياب

 يلع هلل) رطمي موي يلا صقنت ال تيزلا ةندو غرفي ال قيقدلا ءانا نا ليارسا هلا“هللا لاق اذك ناف 00
 مل قيقدلا ءانا ناو د امايا اهتيب لهاو وه» يه تملكاو ايليا اهرما امك تمعنصو تمضمو * ارلحم ضرالا هجو

 نبأ ضرم مالكلا اذه دعب ناك املو »* يبنلا ايليا دي يلع ملكت يذلا هللا مالكك صقنت 7 مل تبيرلا ةندو عرفي

 يبل ام ايليال ةءارمألا تلاقف # قمر هيف قبي مل يتح هب غلبو ادج ابعص هضرم ناكو تيبلا ةبحاص ةلمرألا
 اهنضح نم هذخاف كنبا يلا يملس ابل لاقف * ينبأ كاذب لحقتو يبونذ دكوتل يسيفاو هللا لوسر اي كلو
 , ةلمرألا هذه محرا مهللا لاقو هللا يدي نيب يلصو د هريرس يلع هعجاو لزان هين ره يلا هياغلا ىلا فاوعساو

 لاقو هللا يدي نيب يلصو تارم ةثالث مالغلا يلع طسبناو ٠ * اهنبا تمي الو اهيلا يست الو اهعم لزان انا يتلا
 قخاو * شاعو هتاذ يلا مالغلا سفن تداعو ايليا ةولص هللا لبقو + هتاذ يا ماغلا سفن در ىبلا اي مهل
 نالا ايليال ةءارماا تلاقف * كنبا شاع دق يرظنا اهل لاقو همال هملس»و تيبلا يلا ةيلعلا نم هلزناو يبصلا
 + اقح كيف يف هللا لوق ىأو هللا يبن كنا تملع

 ٠ رشع نماثلا لصفلا 1

 باخال يلارتو صما الياق ةنلانلا ةتسلا يف ايليا عم هللا عيدي نيب نم ةوبن مالك درو ةريثك مايا دعب ناك املف

 باخا اعدو #* نورموش يف دتشا دق عوجلاو باخال !ءارتيف ايليا يضمو + ضرالا هجو يلع رطمب يتا يتح
 وهايذبوع ذخا هللا ءايمنأ لبازيأ تملتق امل ناكو #* ادج هللا فاضي وهايذبوع ناكو تميبلا يلع لوملا 0

 يف انب رس وهايذبوعل باخا لاقف .املاو ماعطلاب مهازعو ةراغم يف نيسمخ لك مهافخاو هللا ءايمنا نم لجر ةيع

 ريسملل اقرتفنأو + مياهبلا نم عطقنن و الغبو اليخ هب يي ابشع دج نأ يسع هتيدوأو اهلا نويغ حسمت ضركا

 وهايذبوع امنيمف #2 هدحو تاقرطلا يدحا يف وهايذبوع فخاو هدحو تاقترطلا يدحا يف باخا يتمف ضرألا يف

 ضماف معن هل لاقف # ايليا يديس تننا لاقو ههجو يلع طقسو هفرعف هيدي نيب ايليا يار اذا قيرطلا يف ريسي
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 برلا ىتحو # ينلتقيف باخا دي يف كدبع نآالآ يقلت يتح ينيطخ ام لاقف #+ ايليا اذوه هل لقو تاديس يلا

 كلت فلحر هعضوم ع سيل اولاقو كبلط يف كانه يديس ثعبو الا امم 1) هج[ نم 4 هنا كلما

 0 تال تلزير ىتلتارا كد ١ اا لوقاو ملعأ لل ثييح هللا دنع نم ور كلمعتف كمادق

 نيسمخ نيسمخ لحجر ةيام هللا ءايبنا سد تميبخاو هللا ا و ا ع 9 * يرام

 ايليا هباجاف + يئلتقيف ايليا انوه كديسل لقو ضما لياق تناف نآلاو # ءاملاو زبحللاب مهيذغو ةراغملا يف
 لاقو باخ يقلف وهايذبوع يضمف # باخال ربظا مويلا اذه يف نا هيدي نيب تسمدخ يذلا مويقلا ببرلا قحو'
 يذوم انا سيل هل لاقف # ليارسا لا يذوم تنا هل لاق ايليا باخا يار املف # ايليا يقلو باخا ءاجو هل
 ينب نم لكلإ عمجاو هجوف نآلاو د مانصالا عم مكيضمو هللا اياصو مهكرتب كيبا تيبو تنا لب ليارسا لا
 نم نولكاي نبذل ةيامعبرا ةيراسلا ءايبناو نيسمخو ةيام عبرا منصلا لعابلا ءايبناو لمركلا لبج يلا ليارسا
 يا ايليا مدقن * لمركلا لمح يلا بذكلا ءايبنا عمجو ليارسا يبب عمجو باخا هحوف + لبازيا ةديام

 لعابلا وه ا اذاملو دودبعاف هدحو هلالا وه هللا نا لا نيمهسق' نيمسقنم متنا ينم يلا مهل لاقو بعشلا

 _ ادوهو يدحو هللا ٠ ءايبنأ نم تيقب نآلا انا بعشلل ايليا لاق مث د ةملكب موقلا هبج# ملف عفن هيف سيل يذلا

 .بطحلا يلع هنولعججيو هنولصفي مث امهدحا مهل نوراتخو نيروثب انوتاف الجر نوسمخو ةيامعبرا لعابلا ءايبنا
 ال هنا يلع مكتيغاوط مساب متنا نوعدتو # اران لعجا الو رخالا روثلا» كاذك عنصا اضيا اناو اران نولعجسي الو
 باجاف هلالا وه هللا 7 راثلاب تايو هرماب ثعبيو هللا مساب وعدا يناف انا اماو اعفن مهيف سيل ناك نأ مكنوبيج
 رثكالا متنا اذا ايدب اوعنصاو نيروثلا دحأ مكل اوراتخا لعابلا .ايبنال ايليا لاقو #* مالكلا تدج اولاقو مرقلا
 تمثقو يبا ةادغلا نم لعابلا مساب اوعدو أولمعو مهاطعا يذلا روثلا اوذخاف #* اران نولعجت الو مكوع مساب أوعداو

 ناك املف # اوعنص يذلا مبذملا يلع اوبرطضاو ةباجا الو توص سيلو انبحا لعاب اي مهياعد يف نولوقيو رهظلا
 اهزننهم نزكل نإ هلملا اهرقم اناخبم ١ اهلا هنا نومعزت متنك ىذا ريبك توصب اوعدا لاقو ايليا مهب يزه ربظلا تقو
 حامرلاو فويسلاب مهسومانك اوجاوتو ميظع توصب اوعدف  هبتنيف اميا هلعل وا ابياغ هلعل وا هلمعي لمعب الوغشموا
 بيهم الو توص سيلو نابرقلا تسرب يلا هياط و رداع بعل تو زاجامل * اهيلع مهءامد تكصا نع

 * مدهت ناك يذلا برلا مبذم ينبو هيلا ةعامجلا تزاعناف ينم اوبرقت بععشلا ةعامجل ايليا لاق مث .* تصان الو
 * ليارسا اضيا كمسا نا الياق هل هللا مالك زمزم ناك يذلا بوقعي ينب 25 ددع يلع ارججح ةرشع 5 ايليا ذخاو
 لصفو بطحلا ف #0 اروفحم قيرخ رادقم مبذملا لوح لعجو هللا مسا يلع اعجبذم ةراجتلا كلت ىتبو
 افعضم اولعفو كتللذ اونث لاق مث بطعلا يلع تمبص . ام رارج ةعبرا ءالمت ناب رما مث « ياكل لع ةليفو وتلا:
 داعصا تمقو يف ناك املف ه# ءام ةريفحلا المو ارياد ميذملا ىلع ءاملا فاط يتح ج# اولعفف افاعضا اوثلث لاق مث
 ةلاح كتنيكس يذلا هللا كنا ملعي مويلا ليارساو قحماو ميهربا هلا كنا مهللا لاقو يبنلا ايليا مدقت ناب 0
 لبقتف ميللا »* كدبع هب ىسبطاخ اميف تلئتما كلوقو كلذ تععنص كرمابو كدبع اناو ليارسأ لا عم

 . كتفيخو كتعاط ىلا كلذب مهدبعتست كنا ةيالا هذه نم مهل هربظت امب .بعشلا اذه ملعيو كرانب اثيغم يتالص

 ةراجتللو بطعملاو نابرقلا تلكاو هللا دنع نم ران تمعتوف ةايميسلو ميدواح حرس اوراجخا اوناك نيذلا مهناو
 اولاقو ادجس مههوجو يلع اورخ بمعشلا عيمج كلذ يار املف د ةرفعلا يف يذلا ءاملا تسسعل يتحو بارتلاو
 اوصبقف ادحا مهنم اوجنت الو لعابلا ءايبنا يلع اوصبقا مهل ايليا لاقو # اقح هلالا وه هللا نا اقح هلالا وه هللا نا
 ترعش دقف برشاو لك علطا باخا ايليا لاق مث * كانه مهحبذو نوشيق يداو يلا ايليا مهلزناو مهيلع
 ههجو لعجو ضرألا 2 نسكو :لضركلا نقار يلا ايلي أ ملط برشيو الكءايل باخا علطو د رطملا دورو توصب
 حرا هل لاقو ءايش فر سيل لاقو رظنو مف بنرغملا قيرط رظناو انهاه علطا ةمداغل لاقو # هيتبكر نيب



 نم ةعلاط لحجر فك رادقمك ةريغص ةباحس يرا اذوه لاق ةعباسلا ةرملا يف ناك املف * كاذك تارم عبس عجرف
 رادقمب الا ناك امف #رطملا كطغضي اليل ردهناو دش باخال لقو علطا هل لاقف رحبلا ةهج يلبقو برغملا ةهج
 * لاعرزي يلا اهجوتم باخا بكرو ميظع رطم ءاجو حايرلا تبهو بصلاب ءامسلا تدوسا يتح ردحاو دش نا

 رشغ عساتلا لصفلا ظ

 يبنلا ايليا يلا الوسر لبازيا تمهجوو * فيسلاب ةبذكلا ءايبنالا هلئقو ايما هعنص ام لك لبازيا باخا يكحو
 * مهنم دحاو سفنك دخ نم تنقولا اذه يف كاسفن لعجاس يا نوديزي كاذكو ةهلالا اهب لعفت كاذك تمللاقو

 نم ناك املف #* كانه همداخ بفلخو اذوهي طبسل عبس ريب افاوو هسفن ةاجنل اسمتلم يضصمو ماق كلذ رظن املف

 ءاقبلا نم يبسح لاقو توملا هسفنل سمتلاو ةدحاو ةمتر تنخغت سلجو ءاج موي ةريسم يلع ةيربلا ين هقيرط

 ةرجو ةليلم اصرق هسءار عجتم دنع الإو تفتلاف #* لكف مق هل لاقو هسمال دق كلالمب اذاف مترلا يدحا تمت
 ماقخ د ديعب كلنم قيرطلا ناف لك مق هل لاقو هادانو هللا تلالس هدواعف + اعهصتم داع مث ببرشو لكاف ءام

 يان يذلا بيروح لبج يلا راص يتح ةليل نيعبراو اموي نيعبرا لكا يتلا ةلكألا كلت ةوقب راسو برشو لكأو
 اي انهاه كليبس ام اهتفتسم هل لاقو ايحو هللا مالك هافاو مث اهيف تابو كانه ةراغملا افاوو * هللا راتو هيلع
 كرايبنا مهلتقو كحباذمل مهمدهو ثتلدبعل ليارصا ينب حارطا دنع شويجلا هلل ةريغ ترغ ينا لاقف + ايليا

 يلججتم هللا ناف لبجلا يلع مقو جرخا هل لاقو * يسفن لتق اوسمتلا دق مه اهو يدحو انا تيقبو فيسلاب
 حايرلا تاوذ ةكيالملا كلت روضح عم سيلو ةراجتلل رسكتو لابجلا ققشت يتلا حايرلا تاوذ ةكيالملا نم همادقو
 رهظت كلذ دنع سيلو دعرلا تاوذ ةكيالملا روضح مايرلا تاوذ ةكيالملا كلت دعب مث هللا ةنيكس روهظ لولح
 رهظت رانلا تاوذ ةكيالملا روضح عم سيلو رانلا تاوذ ةكيالملا دعاورلا تاوذ ةكيالملا دعب مث # هللا ةنيكس
 ماقو هتمامعب ههجو رتس ايليا كلذ عمس املف #* نوكسب ةحبست توص رانلا تاوذ ةكيالملا دعبو هللا ةنيكس
 دنع شويجلا هلا هللا يدي نيب ترغ ةريغ لاقف # ايليا اي كلاب ام الياق هللا مالك هافاوف ةراغملا بابب فقوو

 اكلم لازح كانه مسماف اهتيج !ناف قشمد ىلا ةيربلا نم كقيرط يف عجزا ضما هل هللا لاقف + اهكالهال

 ايبن الوحم لبا نم طافاش نب عاشيلا كلمتو ليارسأ لا يلع اكلم يثمن نب وهاي مسمتو # مارا موق يلع

 طافاش نب عاشيلا دجوف كانه نم يصمو # مههاوفا هتلبق الو لعابلل مبكر اوئجت ما فلا ةعبس ليارسا لا يف

 تمعنص اذام عجرا هل لاقف كقحلا مث يماو يبا لبقا نالا يضما هل لاقو ايليا فلخ ادعو رشغ ينثالا كرتف.
 ماقو اولكاف بسعشلل مدقو نادفلا ةيناب امهمحل بطو امهحبذو ناريثلا نم انادف ذخاو هفلخ نم عجرف »* كب
 * همدخو ايليأ عم يضمو

 ٠ نورشعلا لصنلا

 ةمحالملل نورموش يلا علطو بيانجو ليخو اكلم نوثلثو نانثا هعمو هةركسع لك عمج مارا كلم داده نب ناو
 داده نب لاق اذك لاقف * نورموش ةيرق نم هرقتسم يلا ليارسا لا كلم باخا يلا السر هجو مث ه» اهب نمل
 لاق امك لاقو ليارسا لا كلم باجاف #* اضيا يل مد ناسحلا تلءاسنو تونب كلذكو يل كبهذو كتضف نا



 كاديبع تويبو كتيب اوشتفيل يديبع كيلا ثعبا دغ نم تقولا اذه فو * كينبو كءاسنو كبهذو كتضف

 حويش عيمج ليارسا كلم يعدف # هب نوتءايو مهدياب هنوذخاي كنيع يف نسهتستو سيفن لك نورظنيو
 » هعئما ملف يبهذو يتصفو ينبو ياسن. يف يلا ثعب رشلا بلطب امنا اذه يلا اورظناو نآلا اوملعا لاقو ضرألا
 عيمج لثتما انا كلملا يديسل اولوق لسرلل لاقو د عضخ الو عطت ال اولاق» بعشلا رياسو حويشلا باجاف
 داده نب هيلأ هحوف # مالكلا اوكحو لسرلا يضمو ليبس كلذ يلا يل سيلف ةلاسرلا هذه اماو يلوألا هتلاسر

 هباجاف * يعم نيذلا موقلا مادق يزجح نورموش .بارت ناك نا نوديزي تاذكو ةهلالا هب عنصي تلاذك لوقي
 وهو مالكلا اذه عمس املف #* هنم الختو ءاربت .لجرك  برعلا اولهتسملا لجرلا حدتمي ال لاقو ليارسا ينب كلم
 يلا ءايبنألا دحا مدقت كللد دنعو # ةيرقلا ىلع اونمكاو اوركح هديبعل لاق ميغلا يف كولملا عم برش دق
 * هللا انا ين ملعتو ثدي يف هعقوا مويلا ميظعلا عمجلا اذه تيارا هللا لاق اذكه لاقو ليارسا لا كلم باخأ
 برها فاصي نمف لاقف ةنيدملا ءاسور ثادحاب هللا لاق كلذك لاقف ةدمنلا هذه نوكت نمب لاقو باخا باجاف
 ةبراحت رياس مهدعب يصحاو الجر نوثالثو نانثاو اتيام مهفلبم ناكف ةنيدملا .اسور ثادحا اصحاف د تننا لاق

 يف ركسو برش دق لاح نم تلاذ يف داده نباو رهظلا تمقو اوجرخت * لجر فلا ةعبس اوناكو ليارسأ ينب
 داده نب هجوف ةئيدملا ءاسرر ثادحا مهيلا جرخ نم لوا ناكف #* هل نودجنملا اكلم نوثالثو نانثاو وه ميغلا
 ناك ناو ءايحا مهيلع اوضبقاف نامالل اوحرخ اوناك نا لاقف # نامالل اوجرخ ارفن نأ هل ليقف ربخلا املعتسم
 شيجلا كلذ مهدعب جرخ ةئيدملا ءاسوز ثادحا جرخ املف د اضيا مهيلع اوصبقا مه ءايحاو ةيلسملل مهحورخ

 هعمو سرف يلع مارا كلم داده نب تلفاف نويليارسالا مهقعلم مارا موق اومزهناو #* هبحاص لجرلا لتقف
 كلذ مدقتو ه#* ةميظع ةلتقم مارا موق يف لتتو اهنابكرو ليغلا لتقف نييليارسالا كلم جرخ مث * نييركاش
 كلم كيلا علطي ةنسلا مرصت دنع هناف عنصت ام.رظناو ملعاو دتشاو ضما هل لاقف ليارسا ينب كلم يلا يبنلا

 كلذلف لوهسلا يلع طلستمب سيلو لابجلا يلع طلسم هلا وه مهلا نا هل اولاق مارا كلم ديبع نا مث #* مارا
 كولملا ليزت نا ثلاذ يف لعفت نا بمج يذلاو * كانه مهب رفظن مل اذا لهسلا يلا مببراختذ نالاو انم اونكمت.

 ليغلاك اليخو كلل لتق يذلا شيجلاك اشيج كل دعت نا بجو #* نيطالس :مهناكم لعجاو هناكم نم لجر لك
 نب يصحا ةنسلا تسمرصت املف »* كلذ لخكتماو مهنم لبقف مهب رفظن مل نا لهسلا يف مهلتاقنو باكرلاك اباكرو
 . مهماما ليارسا ونب اوفطصاو # مهياتلل جرخو نييليارسالا ةبراحتل قيفا يلا مهب علط مث ضرعلل مارا موق داده
 كلمل لاقو ليارسا ينب كلم يلا يبنلا مدقت مث * مهنم ضرالا تلتماف مارا موق اماو زعملا نم نيتعطقك

 عقوأ نإ لوهسلا يلع هناطلس هلا وه سيلو لابجلا يلع انهلا هللا ناطلس نا مهلوق يلع مارا ءازج نا ليارسا لا
 عباسلا مويلا يف ناك املف مايا ةعبس ءالوه ماما ءالوه اوركسعو # هللا انا ينأ اوملعتو ثلدي يف ميظعلا عمجلا اذه

 يلا نوقابلا مزهتاو * دحاو موي يف لجر فلا هيام مارا موق نم ليارسا ونب لّدقف ةمحالملل ناعمجلا يقتلا
 . هناف داده نب اماو افلأ نورشعو ذعبس لاجرلا نم مهو نيمزهنملا نييقابلا يلع روسلا طقسف قيفا هيرق .لخاد
 فورعملا نوعنطصي اكولم ليارسا ينب كولم نا انعمس انا هديبع هل لاقف * ردح لخاد ردح يف رتتساو مزبنا
 * كسفن يقبتسي نا هلعلف ليارسا ينب كلم يلا ريصنو انقانعا ين الابح لعجو اننوثم يلع احوسم نآلا دشنلف

 . نب كدبع نا هيلا اوبقلاو ليارسأ لا كلم ةرضح يلا اواجو مهقانعا يف البح اولعجو مهنونم يف احوسم اودشف
 اولاقو يارلأ اولافتسا موقلا نأ مث + يخا الا وه ام يح وه لهو لاقو يسفن يأ يقبتست نا الياس لوقي داده

 هل لاق مث # جدوهلا يلع ليارسا لا كلم هعلطاو داده نب هيلا جرخو هوذح اولاعت لاقف داده نب تاوخا

 دهعلاب انآ, نورموشب يبا لعج امك اقاوسا قشمدب كلل لعجاو كيلا اهدرا كيبا نم اهتذخا»ىتآللا يرقلا
 ملف نآلا ينجش نا هللا رما نع هبحاصل لاق ءايبنالا ذيمالت نم الجر نا مث #* هقلطاو ادبع هل عطق مث كقلطا



 دسالا كلتقي يدنع نم كيصم دنع كناف هللا رما لبقت مل ذا كازج نا هل لاقف * كلد يلا لجرلا بجي

 * اهيف هجش ةبرض ناسنالا كلذ هبرصف نآلا ينببرضأ هل لاقف رخا يل مث » هلئقف دسا هيقل هدنع نم يضم املف

 ناك كدبع نأ لاقو هيلع حاص كلملا زاج املف * بارتلاب هينيع ثولو قيرطلا ىلع فقوو يبنلا يضمف

 الدب كفن -نوكت كنم قبا نا هناف ناسنالا اذه ظفحا يل لاقو رخا هعمو لجر يلا دروف ةمعلملا طسو يف جرخ
 لاقف لجرلا كلذ دجا مل يتح ائهاهو انهاه يلا بلقني كدبع امنيبف #* ةردب قرولا نم يل نزت وأ هسفن نم

 ةذملت نم هنا كلما ىلعف ةينيع نع دامرلا لازاوردابف © ح  فعكلو تليكس تستع حلا لا وب للا

 . ةهةدن كاسسفن لعجا نمل هصبق دعب لحقلا ىعتشي الحر كتيلخ ” يلع كازج هللا لاق اذك هل لاق مث » ,ءايبنالا

 * نورموش ٍقأوو 5-5 نيزح وهو هتيب يا ليارسا ينب كلم يغمو  هتوم نم آلدب تلتومو هسفن نم

 ظ نورشعلاو يداحلا لصفلا
 بماغ * نورموش كلم باخا لكيهل اقصالم يلاعرزيلا ثوبانل ناك امرك ناف مالكلا اذه دعب ناك املف

 هنم الدب كيطعا يناف يلزنمل اقصالم ابيرق ناك نا اناتسب يل نوكيل كلمرك ينيطعا نا هل الياق ثوبانل باخا

 هللا يدي نيب يل شاح باخا ثوبان باجاف * يواسي امب اقرو هنمث كيلا بحا ناك ناو هعم اريخ امرك

 ذا يللاعرزيلا ثوبان هبطاخ يذلا مالكلا نم بييك نيزح هتيب ىلا باخا ءاجو * يابا ةلح كل لعجا نأ

 تلاقو هتجوز لبازيا هتفاوف # اماعط لكاي ملو هبجو راداو هريرس يلع عجضتاو يلبا ةلعن كيطعا ال نا لاق
 هل تملقو يلاعرزيلا ثوبان. تسطاخ ينل تلاد اهل لاقف # اماعط لكءات ملو ةثيزحس ةيييك كحور لاب ام هل

 هتحوز لبازيا هل تملاققت فرت كيطفا تسلا لادن هاد اورو كاما بح نأ وأ ةضفلاب كلمرك ينطعا

 ثوبان مرك كيطعا انا يقاف اسفن بطو اماعط لكف مق ليارسا لا يلع اكلم نوكت نأ ملصي ال نالا تننا

 ةيرق يف نيذلا رارحألاو حويشلا يلا بتكلا تدفناو ها تمتخو همساب اباتك ىتمبتك ابنا مث د يلاعرزيلا

 * مكتعامج ردص يف كوبان اوسلجاو امايص مكسفنا.يلع اومزجا ثسبتك اهيف ناكو ا

 .ةومحرأو هوجرخأو كلملا تكنعلو هللا تسببس كنا نيلياق هيلع نآديشيو هماعأ امهوسلجاو نيرحاف' نيلجرب أوتأو

 يف تميبتك ام بسح تدبازيأ مهيلا تنعبا امك رارحألاو حويشلا نم هتيرق لها كاذك لعفو * تومي يتخ

 ناقسافلا نللجرلا افإو مث '* مهتعامج ردص يف ثوبان اوسلجاو اموص اومزجا ناب # مهيلا امهجر يذلا بنتكلا
 ةوجرخاف كلملا نعلو يرابلا ثوبان فذق دق نيلياق ةعامجلا ةرضح ثوبان يلع ناقسافلا دبشو هيدي نيب افقوو

 املف * تامو مجر دق ثوبان نأ اهوفرعف لبازيا يلا اوهجوو * تام يتح ةرامتب هومجرو ةيرقلا جراخ
 يا ا يلاعرزيلا ثوبان مرك ثرف مق باخال لبازيا يملاق هتومو ثوبان مجرب لبازيا تملع

 * هئريل همرك يلا ردعتبل هك ماق ثوبان تومب باخا عمس املف * تام دق لب يحح سيل هناف نمثلاب هكاطعأ

 يذلا ليارسأ كلم باخا .اقلل ردحلاف مق ج# الياق يبشتلا ءايليا يلا هللا دنع نم ةوبن تمفاو كلذ دنعو

 .«تلاذك اضيا هل ,لوقت مث تمروو تملتثق هللا لاق تلاذك الياق هبطاختو * هثريل ثوبان مرك يف نللا هناف نورموشب

 ينتدجو اهليال باخاأ لاقف »* اضيأ تنا كمد بالكا غلت ثوبان مد بالكلا تمغلو يذلا عضوملا يف هللا لاق

 ارش كيلع بلاج انأ اهو * هللا يدي نيب ميبقلا كعينص يلع كازج تدجو معن ايليا 4 لاقف يودع اي
 كتيب لعمأو * ليارسا ينب يف لمعو دقعي نم الو طياح يلع ابلك باخال يقبا ال يتح ثلدعب نم لصاتسمو

 * ليارسأ لا اهب تممثاو تطخسا يتلا تاطغسملا يلع ايخا نب اشعب تيبو طابان نب ماعبراي تيب لثمك
 0 ا * لاعرزي ثرا يف لبازيا لكءاتس بالكلا نا.اياق هللا مزجا دق لبازيا يلع اضياو

 نيب ءوسلا عيدص ربد يذلا هباخاك نكي مل هنل الا »* ءامسلا ريط هلكات ءارحتلا يف تام نمو بالكلا هلكءات
 كلذ نم. ةعنص ام عيبمج هيلع يتأو تريغاوطلا هعايتاب ادح دسناو * هتحوز لبازيا هترغا لب هللا يدي



 يلع لعجو هبايث قش مالكلا اذه باخا عمس املف * ليارسأ يدي نيب نم كلا مهلصءاتسا نيذفلا نويناروملا

 * الياق يبشتلا ايليا يلا ثلاذ دنع هللا مالك درو مث + ايفاح يشمو مسملا يف تابو ماصو احم هندب
 لحا هبا ماي يف لب مايا يفر ورشلا كلثب تأ نأ هعوضخ يلع ار سادت باخا عضخ فيك تيارا .

 * هفيب لهاب ,وسلا

 نوروشعلاو يناثلا لصفلا
 ..اهفاشرهي ردعتا ةئلالا .ةنسلا يف ناك امل * ليارسا ينب نيبو مارا نيب ةمحلم نكت مل نيم ةثالث اوماقاو

 ,نوكسمم نمنو ذاعلج هشيبمار انل نا نوملعت دق هديبعل ليارسا كلس لاقف #* ليارسا كلم يلا اذربي كلس
 طافاشمهي لاقف قعلج تثومار هسبسب ةمحالملل يعم يضمأ طاناشوهيل .لاقو » مارا كلس دي نم ابعاجترا نع

 .ليارسل لا كلمل طاناشوهب لاقف * كليك يليشو كبعش يبعشو كلئمك اذه يف يناف معن ليارما كلمل
 مهل لاقو لجر هيام ١ عبرا هيدعلا دما ليارما لا تاع بح اا لع و لا بلا

 ناو هللا ملك هنم ملعتسن رخآ لجو اماه لب اطاقاعرهل ليارما كللم لاقن + هنم ملعتسنو هللا يبن يقب لبف
 ,يعدف * تلاذك كللملا لوقي ال طافاشوهي لاقف المي نب اضبم وهو ارش .لب اريخ يلع يبنتي ال ناك نا هتينش دق

 طافاشوسيو قيارسا لا كللم ناكر >* لعرسم المي نب اضيم راضحاب رداب لاقو هانا 5 ليارسأ لا كللم
 دأب لعدم دوا راحو ايس ارا عيداسج أ وما ادعم

 هلع امج 0 دا وب اوم 0 9
 * اريخ لقو مهدحا مالكك هتلسالك نكيلف ثالملا ماما ريخخلا نم دحاو مالكب اوملكت دق ةبذكلا ينعي .ايبنالا
 اخخم اي كثللملا ه4 لاق تللملا يحب نيب راص املف لوقا هليا يل هللا لوقي يذلا هللا قحو لاقو اخت“ ةباجاف

 كاملا هل لاقف * كلملا دي هللا رفظيو مجناو علطا هل لاقف عنتمن ما ةمحالملل ذاعلج ثومار يلا يضمنا
 . منغلاك لابجلا ىلع نيددبم ليارسا لا تيار لاقف * هللا نع قبب الا يلع ملكتت الا كفلحم انا ةرم مك يلا
 طافاشوهيل ليارسا كلم لاقف + مالسب هتيب يلا. ممبغم ءرها ءلك عجريلف ديس ءالوهل سيل هللا لاقو اهل عار ال يذلا
 اتباث هللا راقو تميار ينا كلذ يف هللا ملك اردمسإ مهل لاقن :* ارش لب اريخ يلع يبنتي ال هنا كل لقا ملا
 علطي يتح باخا يوغي اذ نم هللا لاقف *- هلامشو هنيمي د يلع همادق امايق ءامسلا شويج ةعامجو هيسرك يلع

 هنتفا انأ لاقو هللا يدي نيب ماقو حور جرخ مث < ذكر اذه لاقو اذكب اذه لاقف ناعملج كومار يف طقسيو
 ردقتل كنا هل هللا لاقف ةبذكلا هءايبنا عيمج هاوفا يف بدذك حور نوكاف جيرخا ناب لاقف #* اذامب هللا لاقف
 هللا مزج دقو كيايبنا نم .ءالوه هاوفا يف ةبذاك احور هللا لعج دقف نالو * ثلاذ عنصاو جرخاف كلذ يلع
 .جور تلاز ةعاس يا يف لاقو اضيم نم يحلل يلع يلع برضو انعانك نب ايقدص مدقتف د ءاوس كب لزني ناب
 أردخ ءافختسال لخدت فيك مريلا كلذ يف  رظنتس اضم لاقف #* يود كتبطاخو ينع هللا دنع نم ةوبنلا

 لوقتو * كللملا نب شاوي يلاو ةيرقلا سير نوما يلا هملسو اخخبم ذخل ليارسأ كلم لاقف *«ردخ لخاد
 ضيم لاقف + املاس يعوجر تمقو يلا ارزن اماعط هومعطاو سلحتلا تيب يف اذه ًارلعجا نا كلملا رما كاذك
 طافاشوبيو ليارسا كلم علط مل * بوعشلا عبيمج أب كان أوعمسأ لاقو ينع هللا يفر الف املاس تتنمعجر نأ

 ركنتف كسابل سبلاف ثنا اماو ةمعلملا يلا مدقتاو ركنتا ينا طاناثوهيل لاقف # ناعلج ثومار اذوهي لا كلم
 هعم نيذلا نيثلثلاو نينثالا هعم نييتالا ةياكر ءاسور يلا. مارأ كلم مدقتو +. ةمململا يلا مدقتو ليارسأ كلم



 اولاق طافاشوبيلل بكرلا ءانسور اوأر املف ٠ * هدحو ليازسا ينب كلمل الا اريبك الو اريغص ةمحالملاب نودصقت ا اليات
 كلم وه سيل نأ بكرلا ءاسور اوملع املف #* ظافاشرهب قعز هتمحالم يلا اومار املف ليارسا لا كلم وه اذه
 قاصتلا نيب دفن امهس هامرو ليارسا ينب كلم .لباقم هسوق رتوأ الجر نأو #* ةيارو نم اوعجر ليارسا لا
 نوبراحملا علطو * تبهذ دق يناف ركسعملا نم ينجرخاو كيرو يلا تفتلا هبكرم بحاصل لاقف هنشوج

 مهسلا ةيمر نم حارجلا مد بصناو ءاسملا يف تامو مارا موق لجا نم ةبكرم يف فقوم كلملاو مويلا تلد يف

 ملاسلا اولسغو همد بالكلا تمغلوو نورموش هكرب يف هبكرم اولسغو #2 اهيف ربقو نورموش يلا اتيم كلملا اولمحو
 ينب يذلا بابلا نم جاعلا تيبو عنص ام ريابو باخا رابخا يقابو # امدقتم ملكت يذلا هللا مالكك اضيا

 كلمو هيابا عم باخا عجضتاو .# ليارسا ينب ثاولم رابخا رفس يف بتك دق انب يتالا . يرقلا عيمجو
 : ناكو » ليارساأ كلم باخال عبرا ةنس ين ادوبي كلم طافاشوهي كيلمت يدتبا ناكو #* هناكم هنبا وهايزحا

 ةنبا ابوزع هما مساو. نس نيرشعو اسمخ ميلشروا يف اكلم ماقاو ةنس نيثاثو سمخ نبا كلم نيح طاناشوهي
 عيبلا نااالا * هللا يدي نيب ةماقتسالا لامعا نم اهنع غزي ملو اسا هيبا قيارط عيمج يف كلسو + يلش

 * ليارصا كلم ملاس دق طافاشوبي ناك» * عيبلا يف نورخالو نوح ذي تمقولا اذه يلا موقلا ناكو لطعت مل

 يلوتم اكلم مودا ,يف ذيموي نكي ملو * ضرالا نم مهافنا ةعتملا ليبس يلع نييناربلا نم جوزت نمم اوناك
 انفس نال ضمي ملو ابهذ تلانه نم ابهيف لمحتل دنهلا يلا يضميل سوسرط يف انفس لمع دق نا #* كلملا
 يديبع عم كديبع جرخأ نإ طافاشوبيل باخا نب وهايزحا لاق كلذ دنعو *رباج نويصع يف ترسكنا
 هئبا ماروهب كلمو دواد ةيرق يف هيابا عم ربقو هيابا عم طافاشوبي عجضناو * طافاشوهي هيج ملف نفسلا يف

 يلع كلمو اذوبيي طبس كلم طافاشوهب كلمل ةرشع ةعبس ةنس ين باخا نب وهايزحا كلم لوا ناك»  هناكم

 ام عيمجمك ليارسا هلا هللا مادق تاطبغسملا لمعو هل دهس لعابلا دبعو + ليارسا لال مثوملا طابان نب

 نم لوالا رفسلا متا 0

 كاولملا رافسا



 نم يناثلا رغسلا
 كوليلا راغسا

 لوألا لصفلا

 ضرمو نوزمرش يف يتلا هتيلع نشور نم وهايزحا طقسو #* باخا ةافو دعب ليارسأ لآل نويباوملا اوصعو
 كلذ دنعو #* اذه يفرم نم يفشا له نورقع توغاط بوبز لعاب اوربختساو اوضما مهل لاقو السر ثعبو
 ماقا دق هلا سيل ناك الياق مهل ءابنتو نورموش كلس لسر .اقلل علطاف مق الياق يبشتلا ايليا هللا كلم بطاخ
 هللا لاق دقف كاذكو #* نورقع توغاط بوبز لعاب مالعتسال نييضام متنا يتح ليارسا لا يف هلاح هتنيكس

 اذامب مهل لاقف هيلا لسرلا عجرو # ايليا يضمو اكلاه اتيم الا هنع لزنت ال هيلع تدعص يذلا ريرسلا نا
 . هللا لاق اذك هل اولوقو مكفعب يذلا كلملا يلا نيعجار اوضما انل لاقو انياقلل علط الجر نا هل اولاقف #* متيج

 نم اذهلف نورقع توغاط بوبز لعابل املعتسم تنثعب يتح ليارسا لا يف هتنيكس لحا دق هلا سيل ناك
 علط يذلا لجرلا يز ام مهل لاقف # اتوم هيلع تومت لب املاس هنع ردعنت ال هتولع يذلا ريرسلا نا كلعف

 ادياق هيلا هجوف * يبشتلا ايلياوه لاقف دلج روتسم ينارعش لجر اولاقف # مالكلا اذهب مكبطاخو مكياقلل
 ردحنا لوقي كلملا نا هللا يبن اي هل لاقف لبجلا سار يلع سلاج وهو هيلا علطف الجر نيسمخ يف نيسمغلا
 نيسمغلاو كلكءاتف ءامسلا نم ران لزكتلف هللا يبن تنك نا نيسمغلا سييرل لاقف ايليا باجاف #* اعرسم
 نيسمخ سيير هيلأ ثعبو داع مث * هعم نيذلا نيسمغلا عم هتلكءاف ءامسلا نم ران تملزنف كلعم نيذلا

 2 سييرل لاقف ايليا باجاف #* اعرسم ردها لوقي كلملا نا هللا يبن اي هل لاقو هملكف هعم نيسمغلاو ايناث
 ءامسلا نم ران تلزنف كعم نيذلا نيسمحلاو كلكءاتف ءامسلا نم ران لزنتلف هللا يبن تنك نا نيسمغلا
 نيسمغلا سيير عاطاف هعم نيسمغلاو انلا نيسمخ سيير هيلا ثعبو داع مث + هعم نيذلا نيسمخلاو هتلكءاف
 سفناو يسفن كليدل مركت نا نآلا كلاسا هللا يبن اي الياق هيلا عرضتو ايليأ ماما هيتبكر يلع يثجن .اجو ثلاثلا
 نينيسمخغلا يسيير نيلوالا كينيذ تقرحاف تلزن دقرانلا تناك نا * كنديع ين نيسمغلا ءاوه كديبع
 هعم ردعلا الياق ايليال هللا ثلالم ملكف #* كيدل يسفن مركت نأ كلاسا يناف نالاو مهيسمخ نم مبعم ناك نمو
 ' ريوتستل السر تمعب نا كازج نا هللا لاق كتلاذل هل لاق»و ه* كلملا يلا هعم ردحاو ماقف هياقل نم فخ الو
 يذلا ريرسلا نآلا ةربتستف مبيف هتنيكس ًالاح ليارسصاأ لا يف هلا سيل ناك يتح نورقع توغاط بويز لعاب

 ةيناثلا ةنسلا يف هناكم ماروهي كلمو ايليال هتتغب يف هللا لاق امك تامو # اكلاه اتيم الا هنع ردعنت ال هتولع

 رابخا يف بستك دق عنص امو وهايزحا رابخا يقابو # انبا هل نكي :مل هنال ادوبي طبس كلم طافاثوبي نب ماروهيل
 ظ ش 1 | : » ليارسا كولم مايا

 > ظ ٍناثلا لصفلا
 : لاجلجلا يلا تقو نم كلذ يف عشيلاو ايليا يضم .امسلا ومن ومسلا يلا ايليا كاعصا هللا: دارا امل ناكو

 ال يا كسفن ةايحو برلا قحو عشيلا لاقف ليا تيب يلا ينثعب دق هللا ناف انهاه نالا مق عشيلال ايليا لاقف
 16 و



 عشيلا يلا ليا تيب يف نيذلا ءايبنالا ةذمالت جرخ امهتافاوم دنعو »* ليا تيب يلا اردحناو ايضمف كتقراف
 هل لاق مث ه# اوتكساف تمملع دق. اضيا اناو لاقف كنم كديبس ذخاي مويلا اذه يف هللا نا تملع له اولاقو

 + احسيرا ايفاوو كتقراف ال كسفن ةايحوو هللا قحو لاقف احيرا يلا ينثعب دق هللا ناف انهاه مق عشيلا اي ايليا .
 مهباجاف كنم كديس ذخا. هللا نا تمملع له هل اولاقو عشيلا يلا اجرا يف نيذلا ءايبنالا ةذمالت اومدقتو
 هللا قحو لاقف ندرالا يلا ينثعب دق هللا ناف انهاه مق عشيلا اي ايليا هل لاق مث د اوكسماف تملع دق اضيا
 امهتلباقم اوفقوو اوضم ءايبنألا ةذمالت نم الجر نيسمخ ناو ه# امبيلك اعيمج ايضمف كتقراف 3 كسفن ةايحو'
 اذكه اقشنم .املا فصنتف .املا اهب برضو اهلحن هتمامع ايليا ذخاو » ندرالا يطاش يلع امهيلك افقوو دعب نع

 عنصا نا تمببحا ام ينلس ايليا لاق اوربع املو # اسباي ندرالا رعق يف امهالك ازاجو انهاهو انهاه يلا اذكهو
 يف تمغلاب هل لاقف * يعم كتوبن حورك نيدثا دحاولل يل نوكي نا عشيلا هل لاقف كنم ذخوا نا لبق كب
 امه امنيب د نوكي نلف يرت مل ناو تلذك كلل نوكي كدنع نم ذخوا ام لاح يف ينتيار تنا نا لاوسلا
 يلا ادعاص ايليا علطو امهنيب اوقرافو رانلا نم ليخ يلع ران نم باكرب !ذاف امهريسم ين نايطاختي امفو نارياس
 مث مهناسرفو مهبكارم نم هتالصب ليارسا لآل دوجألا يديس اي يديس اي مياصو كلذ رظني عشيلاو # ءامسلا
 يملاغ يلع فقوو عجرو هنع تطقس يتلا ايليا ةمامع لاشو #» نيتعطقب هعطقو هسابلب قلعتو اضيأ هري مل
 هبرض دنعف ايليا هلا هللا اي يتبلط لبقا لاقو ءاملا اهب برضف هنع تطقس يتلا ايليا ةمامع عفر مث * ندرللا
 تلج اولاقو مهاذاح. نيح احيرا يف نيذلا ءايبنالا ةذمالت هوارو * عشيلا ربعو انهاهو انهاه يلأ نيفصن قشنا .املا .

 الجر نوسمخ نآلا ثلديبع عم نا هل اولاقو + ضرالا يلع هل اودمجحت هولبقتساف اواجو عشيلا يلع ايليأ جور
 دحا وا لابجلا دحا يف هتحرطو هللا دنع نم حور هتلمح نوكت نا يسعف تلديس اوبلطيو نآلا اوضمي ةوق اووذ

 + هود ملف مايا ةئلث هوبلطو الجر نيسمخ اوععباف اوثعبا مهل لاقف اريثك هيلع ارهلف  اوثعبت ال لاقغ ةيدولا
 هذه ينكس اذوه عشيلال ةيرقلا لها لاقف د اوضمت ال مكل لقا ملا مبل لاقث احيرا يف سلاج وهو هيلا اوعجرو

 اجلم اهيف اولعجاو ةديدج ةرجب يوتا مهل لاقف * ةيدذوم ضرالاو ايدر اهءاص نأ الا يديس يري امك بسيط ةيرقلا
 نوكي الو ءاملا يميفشا ينا هللا لاق اذكه لاقو احلم هيف يمرو ءاملا عيبن لصا يلا كلذب راصص * كلذب هواه
 تيب يلا كتلنه نم علطو + ملكت يذلا عشيلا مالكك مويلا اذه يلا ءاملا يفشو د الكث الو اتوم ادبا هنم

 . علطا علصا اي علطا هل اولاقو هب اوعلوف ةيرقلا نم اوجرخ دق رغاصا نايبصب اداف هقيرط يف .علاط وه امنيبف ليا
 نينثا مهنم اققشف ةضيغلا نم نابيذ كلذ دنع جرغف هللا مساي مهنعلو مهرظنف هيارو يلا تمفتلاف * علصأ اي
 * نورموش يلا كانه نم عيجر مث لمركلا لبج يلا مث نم يضم مث # ايبص نيعبراو

 فكلانلا لصفلا '

 ثلم الاناشرهي كلمل ةنس ةرشع ينامث ةنس يف نورموش يف ليارسا يلع. باخا نب ماروهي كلم يدتبا ناكو
 هناو هماو هيبا ةغلابم تللذ يف غلبي مل هنا الا هللا يدي نيب ميبقلا عبصو د هنس ةرشع يتنثا كلمو اذوهب لا
 لزي ملو ليارسا لا مثا١ يذلا طابان نب ماعبروي ماثأ مزل هتكل دءاهلعج دق هوبا ناك يذلا لعابلا بصانم لازا
 هيام ةنس لك يف ةيده ليارسا ينب كثللم يلا قوسي ناكو ةيشام بحاص باوم كلم عاشيم ناكو * اهنع
 كلملا جرخو * ليارسا كلمل باوم تكلم يصع باخأ تام املف * يعأر شبك فلا ةيمو نمسم روث فلا

 كلم نا الياق اذوهي طبس كلم طافاشرهي يلا يضم مث + ليارسا لا دعو نورموش نم مويلا كلذ يف ماروهب
 * كليم يليخو كبعشك يبعشو تناك كلاذ ين يناف علطا معن هل لاقف هتبراعتل يعم يضمتف ٍنردغ دق باوم

 اورادو مودا كلمو. اذوهي كللمو ليارسا كلم يضمف #* مودا هيرب قيرط لاقف علطت قيرط يا يف هلل لاقق
 ءاوهل هللا نيح يرتا ليارسأ تللم لاقف #* مهعم يتلا مياهبلل الو مهركسعل ءاع اودج#ج ملف مايا ةعبس ةريسم

 ا



 ديمع ىفحا باجاف هللا لوق نع هليسنف يبن انهاها طافاشوبي لاقف * نييباوملا دي يف مهعنديل كتولملا ةثلثلا
 طافاشوهي لاقف .* ءام هيدي ىلع بسو ايليال مدخ يذلا طافاش نب عشيلا انهاه لاقو ليارسا لآل يذلا كلملا
 عشيلا لاقف #* اعيمج مودأ ثلالمو اذوهي لا كلم طافاشوبهيو ليارسا ىلا كلم هيلا اوزدحلاو هللا ملفك هعم اح
 بونذلا ركذت ال نا كلءاسا ليارسا كلم هل لاقف كما .ايبناو كيبا ءايبنا يلا سما كلو يل ام ليارسا كلمل
 لاقف » نييباوملا دي يف مهعقويل كاولملا ةثالثلا ءالول هللا نيح. يرتا ةمحر كنم انل لعجاو ةعاسلا هذه يف

 تفتلا امل هنم ءايجللو طافاشوهي هجو يتدهاشم الول نا هيدي نيب تسدخ يذلا شريجلا بر هللا ىقحو عشيلا
 هيلع تملح دوعلاب هبرض دنعف كثلاذ هورضحاف دوعلاب براغ بزاه لجرب ينيتيا نآلاو ,* كترظن الو «كيمللا

 نورت ال مكنا هللا لاق اذك نال # اناردغ اناردغ يداولا اذه ريصيس هللا لاق اذك لاقو . * هللا دنع نم ةوبنلا

 عقويو هللا ةردق نم اليلق كلذو »* مكمياهبو مكتيشامو متنا نوبرشتو ءام يلتمي يداولا اذه .لب ارطم الو احاير
 لكو اوعطقت ةنسح. ةرجش لكو يوق ميلقا لكو ةنيصح ةيرق لكو لاع رضح لكب نوعقوتو * مكيديا يف باوم لا
 دايم تدءاج نابرقلا ناعصا تمقو يف ةادغلاب ناك املف .* ةراجتلاب نورمطت ةئسح ةزوح لكو اودست .املل نيعم
 ا ثاولملا عولطب نييباوملا ةعامج اوعمسو # اهنم ضرالا تلتما يتح مودا دلب قيرط نم ةريثك
 املا يلع سمشلا تقرشا دقو ةادغلاب اوركبو د مهنتلا يلع اوفقوو كلذ قوق امو افيس دلقتي نم لك اوعمدجاف
 لجرلا لتقف كولملا اوبراعت ةيراعمل الإ وه امو مد اذه اولاقن * مدلاك رمحا هنا اوار ءاملا باوم يلا لبقتسا املف

  نييباوملاب اوعقوو ليارسا لا ماقو ليارسا لا ركسعم اوفاوف * بملسلا ذخأل نييباوم اي اولاعت نآلاو هبحاص مهنم
 يتح ابتراجح اوده ةنسح ةزوح لكو يرقلا اوبرخاو # نييباوملا اولتقو مهب اضيأ اوعقوو مهيديا نيب نم اومزهناو
 دعبو هوده آلا ةيرق يف رجح قبي مل يتح اوعطق ةنسح ةرج* لكو اههايمل نيعم لك اودسو اهتراجحح نم تيلتما
 لجر هيام عبس هعم ذخا هيلع اوبلغ دق نيمحالملا باوم كلم يار املف اا ا ب

 يلع اقيرح هبرقو ل ا *ردقي ملف مودا كلم وحن يضميل فويسلا يقشتمم
 #2 ليارسأ ضرأ يلا مهنم ذم اودارا ام مهياضك دعب هنع اوفرصنأو ليارسأ لال اطهمسم كلذ ناك رولا

 عبارلا لصفلا
 بفياخ كدبع نا ملعت تنناو تام يلعب نا ةلياق عشيلا يلا تمخرص ءايبنالل يتلا ذيمالتلا ةرسن يدحاو

 شيا ينيفرع نكل كب عمصا امن عشيلا اه لاقف * هنيدب هل نيدبع ينبأ ذخءايل ءاج دق نيادملا ناو هللا

 نمم ٍناوا. كل يريعتساو يقلطنا اهل لاقف * تيزلل .انا لا يش اهزنم يف كتمال سيل تلاقن كلزنم يف كل
 كنود بابلا يقلغتو يناولا كلتب كلزنم يلخدت مث  يللقت الو ةغراف يناوا نوكتو كناريج عيمج نم جراخ
 اهلزنم تمفاوو هترضح نم تصمف #* هيعفراف اهنم يلتما امو يناوألا هذه عيمج يف يبصو كينبا نودو
 يناولا كلت تغرف املف . * اتيز بصت يهو يناوالا نامدقي اهينبا الزي ملو اهينبا نودو اهنود بابلا تقلغاو
 هللا يبن يلا تدءاج مث ه# هتدايز نع تميزلا فقوف ءانا قبي مل اهل لاقف اضيا ءانا يلا مدق اهينبا دحال تلاق
 مايالا صعب يف ناكو * هنم يقابلاب كينباو يتوقتو تديال هلو خرأو تميزلا يعيبو يضما اهل لاقف هتفرعو

 * اماعط اهدنع لكءايل هيلع تمجلف مئاملل ةبنتج“ هللا ي وقت يل ةميظع ةءارما كائهو» مينوشب عشيلا زاح

 لعجنو ةريغص ةيلع هل نالا عنصنلف "ع امياد انيراتجتل ايدو اسيدق هللا يبن نأ نثآ تمملع دق اهلعبل تنلاقو
 كله يلا مايل ضعب يف ءاجن ج» ابيف يواي انيلا هيمن دنع نوكي يتح ةرانمو ايسركو ةديامو اريرس اهيف هل
 نيب تفقوو اهاعدف ةيمنوشلا هذه اوعدا همداخ يزحاجل يبنلا لاقف » اهيف عجتناو ةيلعلا كلت يلا راصو
 ةجاح نم كل لهف كرما يف عنصن نا نيشت امك هلك قلقلا اذه انيلا تلعن. كلاب ام ابل لق هل لاقو 4 هيدي
 عنصا امف لاقف * ميهوني اميف مهتوسا يلو ةميقم يموق ةلمج يف انا تلاقف شيجملا سيير وأ كلملا اهيف ملكا



 . * بابلا يلع تفقون اهوعدا هل لاقف * ميش اهلعبو اهل نبأ ال اهناف بلطت اميف ةقيقحلا يزحاج لاقف اهرما يف
 الف هللا لوسر اي يديس اي الا تلاقف انبا نيقناعت هيف مايق متنا يذلا تقولا اذهو ناوألا هذه لثم يف ابل لاقف
 * عشيلا هيف اهبطاخ يذلا تقولاو نامزلا ناوا يف انبا تدلوو ةءارمالا تلمحو * كتما كتوبن نم بيغت
 هذخاف * هما يلا هيدو مالغلل لاقف يسار يسار هيبال لاقف د نيداصدلا عم وهو هيبا يلا يضمو يبصلا ءاشنو

 تقلغاو هللا يبن ريرس يلع هتعجضاو هتعلطاو # تامو ربظلا تقو يلا اهتبكر يلع ماقاو هما يلا هب ءاجو مالغلا .
 * عجراو هللا يبن وحن عرسال نتآلا يدحا هعمو ناملغلا دحاب يل ثعبا نا اهلعب يلا تهجوو * تسضميو هنود

 تملاقو #* ناتالا تجرساف امالس تلاقف نالطب الو.رهشلا سءار وه الو اذه كسموي يف هيلا يضمت اذامل ابل لاقف
 ليج يلا هللا يبن يلا تءاج يتح تمضمو #* كل لوقا ينح بوكرلا يف يلع لت الو يضماو ضهنا اهمالغل
 ةمالسو ابتمالس نع الياس اهلابقتسال رضحا نآلا * ةيمنوشلا انوه ل لاق هيذاحم هللا لوسر اهار املف لمركلا
 مدقتف هيلجر تمكسمو لبجلا يلا هللا يبن ةرضح يلا تسمدقت مث #* اريخ تلاقف لعفف اهدلو ةمالسو ابلعب
 هللا ناك ذا ينع كاذ رتتسا دقو ترمرمت 0 اهسفن يرا ٍناف ابل ربصا هللا لوسر هل لاقف هنع اهعفديل يزحاج
 لاقف +* كلتتما لما هنم عطقت الف انبا تيطعا نا كل تلقو ادلو يديس تماس تلاقف # يإ هنشكي مل
 هبجت الف دحا كيلع ملس ناو هيلع ملست الف اناسنا تيقل نا ضماو ثلدي يف يبيصق ذخو كلطسو دش يزحاجل
 + اهقحلو ماقف كتفلخ نا كسفن ةويحو هللا قحو يبصلا ما تلاقف * يبصلا هجو لباقم ياصع لعمتو

 ظقيتسي مل ل لاقو هلبقتساو عجرف ذبن لو ملكتي ملف يبصلا هجر يذاحم بيصقلا لعجو امهماما يزحاج مدقتو
 يلصو امهنود بابلا قلغاف لخدف # هريرس ,ولع اعجتنم ايم يبصلا دجوف تيبلا عشيلا يناوو + يبصلا
 هيلع هتديلو لك ىلع .ةلكو ا ةيديم لاح: ةيديعو هيف ىلع واذ لكبر يدصلا لد عيسماو علل م * هللا يدي نيب
 كلذك لعف مث هينيعب ":يبصلا ررشف يلع تسهاو ملطو هيئان هرم تيبلا ف يثمو عسر مب * يبصلا مدل نفسو

 يلمح! لاقف هيلا نضل دق: ناعوت ةيمنوشلا هذه اوعدا همداخ يزحاجل لاق مث هد ل
 ممح| ىلا عشيلا عجرو * تصنمو اهنبا تذخاو ضرالا يلع تدمح# هيلجر مما ترخ تءاج املف * كنبا

 ذيمالتل اخعيبط ريبطاو , ءامظعلا ةردقلا يقلا همالغل لاقف هيدي نيب سولج ءايبنالا ةذمالتو ضرالا يف ذيموي عوجلا ناكو
 هحرطو هب .اجهن هبوث ءالم الظنح ابنم طقلف .ارعجلا يف ةنفج دجوف ازيبخ طقتليل لقحلا يلا دحاو جرخو + ءايبنالا
 سيبطلا يف توملا اولاقو اوحاص سيبطلا نم اولكا اولكءايل لاحرلل اوفرغ مث + ملعي نكي مل هال ماعطلا ردق قى

 ملف اولكاو ةعامجلل فرغي نا رماو ردقلا يف هوحرطاو قيقدب نوتيا لاقف # اولكءاي نا اوقيطي ملو هللا يبن اي

 افيغر نيرشعب مورادلا ضرا نم هللا يبن يناو الجر ناو # اهوركم ماعطلا ردق يف ام عيمج يف كلد دعب اودجع
 يدي نيب اذه لعجا .فيك همداخ هل لاقق - + اولكءايل موقلل مدق يبنلا لاقف هسابلب لبنسو ريكبلا ريعشلا نم

 يا ا ة نفت ل ا ل لا

 ا با رووا

 ْ] سماخلا لصفلا

 يلع هللا هارجا جرف لجال هدنع اهبحاو هديس ةرضحب اميظع الجر ناكف مارا كلم شيج .سيير نامعن ناو
 ضرا نم اوبسو ةازغ يف اوجرخ دق مارا موق ناكو د اصربأ ناك هنا الا ايوق ارابح لجرلا اذه ناكو مارا موقل هدي
 نيب رضح ول يديسل يبوط اموي هتجوزل تلاقف # اهمدخت نامعن .ةجوز يدي نيب تراصف ةريغص ةيبص ليارسا

 ىضرأ نم يتملا ةيبصلا تملاق اذكو اذك لاقو هديسل يكحو يفناوف * هصرب نم هيربي ناك هناف نورموش يبن يدي '

 ذخاو قلطناف ليارسا لا كلم يلا اباتك بتكا ينح يلا ادغ لاعتو قلطنا مارا كلم هل لاقف # ليارسا لا
  ليارسا لا كلم يلا باتكلاب يفاوو 2 ىيازللا نيف لا ةرطمر انهن قاتم تقلا لو هسا ركلات 2 هم



 نم الجر يفشا يثح ييحاو اهب تميما يدنع نم ةردق يلا لاقو هبايث قش باتكلا ليارسا لا كلم .ارق املف

 هليخب نامعن يئاوف # ايبن ليارسا ينب يف نا ملعيل يلا هريست كبايث تقزم اذامل الياق كلملا يلا ثعب
 كمه دوعيو تارم عبس ندرالا يف لستغاو ضما هل لوقي الوسر عشيلا هيلا ثعباف # عشيلا ةرصع ماقو هبكرو
 هللا مساب يلصيو موقيو اجراخ يلا جرخ# نا ردق.اما لوقي وهو يضمو نامعن بضغف # ءاربتو كل ناك امك ايح

 له انديس اي هل اولاقو ةوبطاخو هديبع هيلا مدقتف * طغسب ايضام يلوو ءاربا» نهيف لستغا اناف ليارسا.لا
 عبس ندرآلا يف محتساو يضمف #+ ءاربتو محتسا كل لاق امناو هلاثتما كمظاعتيف ميظع بطخ# يبنلا كبطاخ

 هشيج عيمج يف هللا يبن ةرضح يلا عجرف » يربو ريغص يمم مهلك همه داعف هللا يبن لاق امك تارم

 دي نم أرب لبقاف نآلاو ليارسأ هلا هللا الأ ارداق ابلا ضرألا يف سيل نا تمملع مويلا لاقو امياق هيدي نيب فقوو
 رم.اتا الياس نامعن هل لاقف # هبجي ملف ذخ.اي نا هيلع يلف ايش تذخا ال مويقلا هللا قحو لاقف + كدبع

 * هتركذ امعم كدبعل هللا رفغي له يدجسمب نومر تيب يف انا دجسا مث يدي, يلع دنتسم وهو كانه دوهسلل

 هللا يبن عشيلا ذيملت .يزحاج لاق * ضرالا يف هريسم يف دعب املف هترضح نم فرصناف مالسب ضما هل لاقف
 هنم ذخا يتح هأرو ترضحال مويقلا هللا ىقحو' يمارآلا نامعن هب ءاج ام لوبق نم يديس عنتمأ فيك ابهتتم

 ريخ الا وها هل لاقو هبكرم نع هسفن يقلاف هارو رضحت الجر نامعن يارف نامعن يرو يزحاج يرجو #2 ايش
 عفداف ءايبنالا ةذمالت نم ميارفا لبج نم نامالغ نالا ٍنافاو نأ الياق يديس كيلا ينثعبا اريخ لاقف #* ةمالم وأ
 دشو هيلع ملو نيراطنق  ذخءاتو لبقت نا كلاما نامعن لاقف نيتعلخ بايعلا نمو اراطنق ةضفلا نم امييلا

 نيب ماقو ءاج مث #* امهبحاص يلا نيفرصنم ايلوف لاجرلا فرصو كانه هابخاو امهنم هذخاو ينخ عضوم يلا امهب
 هل لاقف #* اذكه الو اذكه تلدبع يضم امم لاقف يزحاج اي نالا تيج نيا نم عشيلا هل لاقف هديس يدي

 تذخا كلذ دنعو كماما هبكرم نع لجرلا طوقس تقو ةوبندلا حورب تمملع كب دتشي مل يبلق نأ عشيلا

 لحج نامعتن صربو #.ءاماو !ديبعو اناريثو امئغو اموركو انوتيز ينتقت نأ كبلق يف تدقتعاو اسابل تذخاو ةضنلا

 * يلعلاك ضيبا هيدي نيب نم جرخأ دبالا يلا كلسنو صربتو كب

 سداسلا لصنلا

 انل نذءاتا # انب قاض دق كترصعب هيف نوميقم نالا نحن يذلا عضوملا اذه نإ عشيلال ءايبنالا ةذمالت اولاقو
 لاقف * اوضما مهل لاقف انماقمل اعضوم كانه انل عدصنو كانه نم ةيراس انم لجر لك ذخايو ندرالا يلا يضمن نأ
 + بشغللا اوعطقو ندرالا اوفاوو مهعم يضمف #* مكعم يجا انا لاقف كديبع عم يمت نا تيار نا مهدجا
 * هترعتسا ةيراع وه امنا يديس اي ينرحا لاقو حاصف ءاملا يف عقوو سءافلا علخناف ةيراس عطقي مهدحا امينو
 كيلا عفترا .دق هل لاقو #* ديدعلا فطف كانه هامرو ادوع عطقف عضوملا هارواف طقس نيا هللا لوسر هل لاقف
 ريصن نأ يأرلا نم نا مهل الياق هموق رماوف ليارسا لال ةمحالملل ابهاتم ناك مارا كلم نأآو هذخأو لذي ثمف
 ناف عضوملا كلذب زاتجي نا ظفتحا ليارسا كلم يلا هللا يبن هحوف * نيدمكم رثتسنو هيف ينتخل عضوم يلا
 زايتجالا نم اوظفعتتو مهرذنيف عضوملا بتللذ لها يلا نييليارسالا ٌبللم هجويف * نيندمكم كانه مارا موق



١ 

 انرس فشكي امين نم مهل لاقو هديبع يعدو لاحلا اذه نم مارا كلم بللق فجرف + نيعفتا الو ةرم ال تانه
 ربضت وه ليارسأ ينب يبن عشيلا نا الا كلملا ابيا يديس اي آل لاقو هديجع دحا هباجاف »* ليارسا لإ كلمل

 ثحعبا يتح وه عضاوملا يا يف اورظناو اضما لاقف * كلعجتم زدخ لخاى.هب ملكتت امب ليارسا لا كلم
 ركبف * هالبلاب اوقدحناو اليل اوفاوف اميظع اشيجو ابكرو اناسرف مث يلا هجوف * ناثودب نالا وه هل ليقف هذخاو
 يديس اي كلاسا همداخ هل للقف اباكرو اناسرفو ةيرقلاب طاحا دق شيجلا !ناف يرخ املف مايقلل هللا لوسر مداخ
 نآلا فاشكا مهللا لاقو عشيلا يعدو * مبعم نيذلأ نم رثكا انعم نيذلا ناف فاحغت ال هل لاقف * عنصن اذام

 نويمارالا لزغف * عشيلا لوح اراف اهتابكرو اليخ اولمس لبجلا يارف مالغلا ينيع نع هللا فشكف رظنيل هيئيع يع
 * عشيلا لاق امك ةركبشلاب اوبرصف ةركبشلاب موقلا ءالوه برا مهلا الياق هللا يلا عشيلا يعد كلذ دنعو هيلا

 ' ءاجن هوبلاط متنا يذلا لجرلا يلا مكبيهعأ يتح يارو اوقلطنا ةيرقلا هذه الو قيرطلا هذه سيل عشيلا مهل لاق مث
 يارف مهخيعا نع فشكف اورظفيل .الوه ؟نويع نع. تفشكا بر لاقو نورمش اولخد املف د نورموش يلا مهب
 له لتقت ال هل لاتف * يديس اي التق لتقا, مهار نيح- عسشيلال ليارسأ كلم لاقف + + نورموش لخاد مهسقتا
 يلا !اهفرصنيو أوبرشيو اولكءايل ىامو اماعط مهمادق ىلا مدق التاق مهل نوكتف كسوقبو «كنيسب مهتيبس تنأ

 «تللد دعب مارا ةازغ اودواعي ملو مهديص يلا اوضمو مهقلطإو اوبرشو اولكاف اريثك اماعط مهن ملصاف + مهديس

 رصاحو علطو هركسع عيمج مارا تلم داده نب عمج كلن دعب ناك املو #* ليارسأ لا وهن ىلا يعلا

 عبرو امهرد نيناعثب عاتبي رامعلا سار راص نا يلا اهل مهراصح ببسب اميظع اعوج نورموشب ناكو * نورموش
 دق ةءارماب !ذاف روسلا يلع رباع تللذ نم اموي ليارسا كلم امخيبو * مهارد ةسمخب مامحلا لبز نم بعمق
 * ةرصعملا نم و) ردنالا نما كتشيغا نيا نم هللا ككيغي ال لأ اهل لاقف * كلعلا اهيا يندغأ لوقت هلبقتسا
 * دغ يف ينبأ لكءانو مويلأ هلكءان يتح كنبا يتاه يل تلاق ةءارمالا هذه نا تلاقف كل ام كلملا اهل لاق مث
 ةءارمالا مالك كلملا عمس الف # اهتبأ تبخاف هلكءانل كنبا يتاه رخالا مويلا يف اهل تلقف هانلكاف ءاخبطف

 كلاذك لاق مث # هبايث تم نم هندب يلع مسم نع فشكنا دقو بعشلا يارف روسلا يلع رباع وهو هبايث قزم
 يف اسلاج ىضولا كلذ يف عشيلا ناكو # هموي اذه يف طافاش نب عشيلا شاع نأ ديزي كاذكو يل هللا عنصي
 تغيك متيارا لاق هق وهو هيلا لوسرلإ لصي نا لبقف هلبف نم الجر كلسلا هجو دقو هعم سولج زيياشملار ةتيب
 «ديس يلجر تلوص !كوبف هوطغضاو باهلا اوقلغا لوسرلا يبل امك اورظناف .يسار ذخأ يف اذه لاتقلا نبأ كعب
 يدي نيب يلصا اعف هللأ دنع نم ءالب اذه لاقف هيلا اردعنم لوسرلا ًافاو نا مالكلأ اذهب ملكتي وه اهنيبف + هدعب
 ش 0 ا * اضيأ هللا

 ظ عباسلا لصفلا

 نم راتساب يراوغ بيرج عابي دغ نم تقولا اذه لثم يف هنا هللا لاق اذك هللا مالك اوعمسا عشيلا لاق مث

 هللا يبن هدي يلع دنستي يذلا «كلملا راهج باجاف . * نورموش بابب هحاو راتساب اريعش نيبيرجو مضفلا
 الو تانيعب هللذ يردص :تانآ .يبفلا :هباجاف اذه .نوكي له كتماريخلا اهنم غرفاو ءامسلا نم يوك هللا منف ولا

 اه ةبحاصل مهدحأ اقف بابثا جراخ نيميقم اوناك نيروج“ صرب لاير ةعبرا ناو * هفم لكءات شيعت
 نآلاو اانكيا اندم اعهاه انمقأ نإو اندم عوجلا نم هيف امعم كلبلا لخدن انلق نا * توعن نا ىلا انهاه انسولج

 مارا ركسعم حمسا ناك هللا ناو * ناسنا كاغه سيل اذان مهركسعم يصقا يلا اوغلبو مازا ركسع يلا يضعلل
 ليارسا ينب كللم الا اذه ام هبحاسا مهنم لجرلا لاقف ميظع ركسع «تدوصو ليخ توصو بكر قدوص دنع نم

 ميليخو ميميخ عيمج.. اوكرتو ايسمم اوبرهو اوماقف .#* انيلا اويجعل رصم تاولمو نيبتحلا كولم انيلع يرتك
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 ركسعلا فرط يلا نيروجتتلا .الوه اواجو ميداش دك نييجلب اريرفو ةتلمقا رعاك ركتفتلاو مريعو
 رخآ ابرضم ارا دو أوداعو ةورمطو اوضمو اسابلو ابهذو ضف مث نم اوذخاو اوبرشو اولكاف ميغلا يدحا يلا اولخدف
 نس نأو ةراشب موي أذه انموي نأ عمصن اه ديج سيل مهدحأ لاق مث * اضيأ اورمطو اوضمو كانه نم اوذخاو

 اوفرعو اواه  كلملا راد يف كلذ يكسر لخدن اولاعت نالاو امثا كتللذ يلع انمزل مبصلا رون انرظتناو انتكس

 ليحملا نأ الا ناسنا توص الو ناسنا مث سيل ناو مارا ركسعم انيفاو انا نولياق مبل اوكحو ةيرقلا باوبا ظافعأ
 نمل كلذ اوفرعو ةيرقلا يف هيرقلا باوبا.سارح كاذ نلعاف + يه امك ةمياق ميخلاو ةطوبرم رمهلاو ةطوبرم
 اوجرخت اعايج انا اوملع دق مودا هوعنص اء مكل لوقا انا هديبعل لاقو ليللا يف كلملا ماقو » كلملا راد لخد
 باجاف # ديرقلا لخدنو ءايحا مهيلع صبقنف ةيرقلا نم اوجرخ# اميك اولوقي .ارعصلا يف اونمكو ركسعملا نم
 اميف نيدودعم اوناك اوملس ناف كانه تقبت يلا ةيقابلا ناسرفلا نم هةسمخ :نآلا ثءبن لاقو كاملا ديدع دحا

 نيسراف اوذخاف + رظننو هجونف اوكله نيذلا ”ليارسا لا نم ةعامجلا“ مهدعنف اوكله ناو نييليارسلا نم يقبت

 دو ندرالا يلا مهراثا يث اوضمف ارظناو ايضما امبل لاقو مارا ركسعم فلخ ام يلا كلملا امبهب هوو
 اومدغو موقلا جرخو د# اعجرو مهبرهو مهفوخ دنع مارأ موق اهومر امك ةلالاو باينلا نم ةيلتمم ضرالا عيمج
 كلملا ناو # هللا لاق امك ةضفلا نم راتساب ريعشلا نم نيبيرجو ضف راتساب يراوح بيرج راصو مارا ركسع
 كلملا لزن نيح هللا يبن لاق امك تامو :بابلا يف سانلا هسادف بابلا هيلع دنتسي يذلا رابجلا تلذ يلو
 ةضف راتساب ريعشلا نم نيبيرجو ةصف راتساب يراوحلا نم بيرج الياق كلملل هللا يبن فرع امك ناكف # هيلا
 يوك هللا لعج ولا لاقو هللا يبنل رابجلا باجاف »* نورمشب يذلا بابلا يلع دغ نم تنقولا اذه لثم يف
 ناكف + لكات ال هنمو كينيعب كلذ يرت لب هل لاقف لوقلا اذه لثم نوكي له تاريغلا اهنم غرفي .امسلا يف
 » تامو بابلاب بعشلا نم ةعامجلا هساد ناب كاذ هل

 نماثلا لصفلا

 عضوم يف ينكسأو 53 نم كنيب لهاو يتنا يضماف يموق الياق اهنبا ايحا يتلا ةءارملا دشان عشيلا نأو

 امك تمعدصف ةءارملا تسماقف * نينس عبس ضرالا يف ميقي هنا وهو عوجلاب هللا مكح دقف هانكس كل ميقتسي

 ةءارملا تنفاو نيئنس عبس دعب ناك املف مد نينس عبس نيطسلف ضراب تمماقاو اهلهأو يه تصضمو يبنلا اهرما
 بمطاخي تقولا كلذ يف كلملاو #2 اهلقحو اهلزنم ببسب كلملاب ثيغتست تمخرصو نيطسلف ضرا نم
 كلملا ثدححي وه امنيبف * عشيلا اهعنص يتاللا مياظعلا عيمج نآلا يل حرشا هل, لاقو هللا لوسر ذيملت يزحاج
 اهلزنم بيبسب كلملاب ةريهتسم اهنبا ايحا يتلا ةءارملا تفاو يتح تميملا هءايحأ يلا هنيدح نم خلب دقو

 نع ةءارملا كلملا لاسف #* عشيلا هايحا يذلا اهنبا اذهو ةءارملا اذوه كلملا يديس يزحاج لاقف اهلقحو

 تجرخ ذم اهلقح ةلغ عاجتراو اهلام لك عاجتراب هيلا مدقت و ادحاو امداخ كلملا ابعم هثعيف هل تحرشف تأد

 ليقف تمقولا كللد يف ليلع مارا كلم داده نباو قش د عشيلا ياوو * اهتافاوم تمقو يللا ضرالا كلت نم

 نم هللا مالك سمتلتو هللا يبن اهب يقلاو يده كعم ذخ لازهل كلملا لاقف * انهاه يلا هللا يبن .يئاو دق هل
 الم قشمد تابيط عيمج نم ةيده هعم ذخاو هلابقتسا يب لازمحح يضمف » اذه يفرم نم يربا له هددع

 له الياق كيلا ينهجو مارا «كلم ناده نبا كدبإ نأ هل لاقف هيدي نيب هفقو هافاو املف المج نوعبرا لمح

 يف تومتس كنا للا ينملعا دقو شيعتو يربتس كنا هل لقف يضما عشيلا هل لاقف * اذه يضرم نم يربا
 تمملع ينال لاقف يكاب يذيس لاب ام لازح هل لاقف هللا يبن اكب مث اليوط قرطاو هبجو رادأ مث #« اتوم ةبلغ

 مبا ماوحو خدشت ميهنايبصو فيسلاب مهنابش لدقتو رانلاب مهنوصح مرصتس كنال وسلا نم ليارسأ ينبب هعنصت ادام

 ينملعا هللا نال عشيلا هل لاقف ةميظعلا لاعفالا هذه لعفي يتح بلكلا كدبغرادقم ام لازح لاقف * ىقتشت
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 لاقف عشيلا كل لاق اذام هل لاقف هديس يلا عشيلا ةرضح نم فرصنا مث #* مارا موق يلع كلمتس كنا
 تامو هبجو يلع اهطسيو .املاب اهرصعو ةفيطق ذخا مويلا كلذ دغ يف ناك املف »* شيعتو ءاربتس كنا يإ لاق
 كلم طافاشوهي نب ماروهي كلم ليارسا لا كلم باخا نب مارويل ةسماخلا ةنسلا ينو # هناكم لازح كلسو

 يعاعملا يف كلسو: * ميلشروا يف كلم نينس ةينامثو هكلم يدتبا يف ةنس نيثالثو يتنلا نبا ناكو د ادوهي لا
 نيب ,مبقلا عنصو هجوز هل تناك باخا ةئبا نال كلذو باخا موق اوعنص ام بسح ليارسا ينبب ثلولم كولس
 تميبثت يف هل لاق امك هدبع دواد لجا نم اذوهي طبس كلهي ملف هللا دنع نم ةمحر تنناكو * هللا يدي .

 مهيلع اوكلسو ادوبي لآ ةعاط تم نم اوجرخو مودا لها ردغ همايا يفو مايالا لك يف هتيب لها يف كلملا

 هيلا اوناك نيمضنملا مودا لاجرب عقواف اليل مهيلا يرساو هبكر عيمج هعمو ريعاس يضع ماروي نأ مث * انله
 تقولا كلذ يفو مويلا اذه يلا مهتعاطا نع اوجرخو د مهنطاوم يلا بعشلا بلقناو مهبكرب اضيا عقاوو

 * اذوهي لا كولم مايا رابخا رفس يف بتتك دق عنص ام لكو ماروي رابخا يقابو + انبل لهأ اضيأ مهوصع
 وهايزحا كلم يدتبا ناكو» # هناكم هنبا وهايزحا كللمو دواد ةيرق يف مهعم ربقو هيابا عمم ماروي عنجتلاو
 . نيرشعو يتنثا نبأ كلم تقو ين ناكو #* ليارسا كلم باخا نب مارويل ةرشع يتنثا ةنس ين اذوهي كلم
 نيب ميبقلا عنصو باخا تاقرط ين كلسو #* يرمع هنبا ايلثع هما مساو ةدحاو ةنس ميلشروا يف كلمو ةنس

 كلم لازح ةمحالمل باخا نب مازوي عم يرخو * باخا ةنبال ارهاصم ناك هنال باخا تيب لهاك هللا يدي
 ينلا تابرصلا نم لاعرزي يف ملاعتيل كلملا ماروي يضمف + مارويل نويمارلا برضو ذاعلج ثومعار يف مارا
 نب مارويل ادياع يضم اذوهي طبس كلم ماروي نب وهايزحاو مارا كلم لازحل هتمحالم دنع امار يف نويمرالا هبرض
 *« تابرصلا كلت نم اليلع ناك ذا باخا

 عساتلا لصفلا '

 كومار يلا ضماو ثدي يف نهدلا ءانا ذخو كينتم دش هل لاقو ءايبنالا ةذمالت دحا يعد يبنلا عشيلا نا مث
 * ردخ لخاد اردخ هلخداو هتوخا نيب نم هميقو هيلا ضماف يثمن نب وهاي رظئاف مث يلا ترص اناف #* ناعلج

 الو جرخاو بابلا .متفاو ليارسا لا يلع اكلم كتحسم ينا هللا لاق اذك لقو هسار يلع هبصف نهدلا ءانأ ذخف مث
 لاقف اسولج اعيمج شيجا ءاسور دجو اهافاو املف #* ناعلج ثومار يلا هللا يبن ذيملت مالغلا يضمف * فقت
 هعم لخدو ماقف #* سييرلا اهيا كيلا لاقف انتعامج نم نم يلا وهاي لاقف املك سييرلا اهيا كيلا يل نا
 عقوتو * ليارسا لا يبعش يلع اكلم كدحسم ينا هللا لاق اذكه هل لاقو ةسار يلع نهدلا بصو تيبلا يلا
 دي نم هللا دابع ءامدو ينايبناو يديبع ءامد نم اومار امل ءازج مهنم كلذب مقتناو كثاديس باخا تيب لاب

 يف اديرش الو اديرف الو طياح يلع الياب مهنم يقبا الو نيعمجا باخا تيب لها ةداب اب تمكح يناخ ». لبازيا
 لبازيأ اماو #* ايخا نب اشعب :تيب لهاكو طابان نب ماعبراي تيبك باخا تميب لها لعجاأو د ليارسا لا
 هل اولاقف هديس ديبع يلا وهاي جرخ مث * يضمو بابلا متفو رباق نم اهل سيلو لاعرزيا ةصح يف بالكلا اهلكءاتف
 انل هكحاف هب كتلاج ام بذك اولاقف #* هربخو لجرلا اذهب نوفراعلا متنا مهل لاقف كيلا نونجمتلا اذه راص ريغلا
 لجر لك ذخاو اوعرساف * ليارسا لا يلع اكلم كتعحسم دق ينا هللا لاق تلاذك لاقف اذكو اذك ينفرع مهل لاقف

 . يثمن نب طافاشوهي نب وهاي يصعو . * وهاي كلم دق اولاقو روفاسلاب اوبرضو علطملا جرد يلع هتحت هولعجو هبوث
 هماقم يف ناكو #* مارا كلم لازح ءاقلل ليارسا يب ةعامج هعمو داعلج ثومار يف ظفحمتم ذيسوي مارويو مارويل .

 الف مكسننا تبحا نا وهاي لاقو مارا كلم لازحل هتمحالم دنع نويمارألا هوكن يذلا حارجلا نم حلاعتيل لاعرزيب
 كانه عملا كاذ ذا مارويو لاعرزي يضمو وهاي بكرو #2 لاعرزي يلا يضملل ةيرقلا نم اتلفنم مكنم جرخ
 يار دنا لاعرزي ف جربلا يلع مياق' نابديدلا امنيبن :* هيلا ادياع ادوبي طبسو كلم وهايزحا هيلا ردعنا دقو

 د



 كلذ له هب دمعتساو مهياقلل هذفناو اسراف .ذخ ماروي لاقف افاو دق افقأو اشيِح يرا اذوه لاقف البقم وهاي شيج
 يلا" رد ةمالسلاو كناش ام وهاي هل لاقف ةمالسلل كلملا لاق اذكه لاقو مهلبقتساو سرفلا بكار يضمف د ةمالسل

 ةمالسلل كلملا لاق اذكه مهل لاقف ايناث اسراف هجو مث * عجري ملو مهيلا لوسرلا مضنا لاقو نابديدلا يكحف يارو
 ريسملاو عجري ملو مهيلا اضيا سرافلا راص دق الياق نابديدلا يك * يارو يلا رد ةمالسلاو كل امل وهاي لاقف
 لا كلم ماروي جرخو بكارملا اودشو اوصهنأ ماروي لاقف »+ هلسر يلع رياس هنال يشمن نب وهاي ريسم هبشي
 ثوبان ةصح يف وهاي امهجورخ دنع البقتساف هبكرم يف امبنم دحاو لك اذوهي طبس كلم وهايزحاو ليارسا
 اهرحو كلما لبازيا تيغاوط عم همالس يا وهاي لاقف همالسلا هل لاق وهايل ماروهي يار املف #* يلاعرزيلا
 ام سوقلا دم وهاي نا مث #* ايزحا ةديكم يه هذه ايزحأل لاقو امزهنم هيارو يلا ماروهي عجرف د ميظعلا
 هذخ هرابج راقدبل لاقف  هبكرمب طقسو هبلق نم مبهسلا ذفنف هيعارذ نيب امهم ليارسا كلم يمرو هدي تدتما

 تدرو دقو هيبا باخا فلخ نيجودزم نيذخا نحو نيبكار تنناو اناو ركاذ يناف يلاعرزيلا ثوبان ةزوح يف هقلاو
 هليش. نآلا ىتملق ام كاذلو بيرق ذنم هينب مدو ثوبان مد يدل رهاظل هنا #* هللا لاق دا يوس اذهب ةوبدلا

 2 تريب قيرط يف مزبنا اذوهي لا كلم وهايزحا كلذ يار املف # هللا لاق امك يلاعرزيلا ثوبان ةصح يف هيقلاو

 ماعلبن دنع يتلا روج علطم يف قيرظلا نم راص دقو تاذك هومرف هبكرم يف هومرا اضيا لاقو هارو وهاي صكرو انج
 وهايزحا كلم لوا ناكو * دواد ةيرق يف هوربقو ميلشروا يلا هديبع ةولمحو »* كانه تامو ودغم يلا مزهناو
 هتافاومب لبازيا تمعمس املف لاعرزيا كلذ دعب وهاي افاو مث * باخا نب ماروي كلمل ةرشع يدحا ةنس يف
 * هديس لتاق يرمز مالس تاق بابلا يلا اند املف * علطملا نم تفرشو اهسار تلطشمو اهينيع دمثلاب تلك
 نم لاسو اهو-رطف اهوحرطا لاقف * مدخلا نم ثلث وا نانثا فرشاف انهاه نم لاقو ةاكشملا يلا هبجو عفرف
 تننب اهناف اهوربقاو ةنوعلملا هذه اودقتفا لاق مث ببرشو لكاو ردحنلا مث  اهتسادو ليغلا يلعو طياحلا يلع اهمد
 مالك اذه لاقف كلذب ةوربخاف اوداعو .* اهيفكو اهيلجرو اهتمجج الا اهنم اودج# ملف اهوربقيل اوضمف * كلملا
 لبازيا ةليبن نوكتو #* لبازيا محل بالكلا لكءات لاعرزيا ةصح يف الياق يبشتلا ايليا دي يلع هلاق يذلا هللا

 * لبازيا هذه نا لاقي ال ينح لاعرزي ةصح يف لقحلا .هجو يلع روذبملا لبزلاك

 رشاعلا لصفلا |

 باقنو يياشملا لاعرزي ءاسور نم نورموشب' نم يلا ابتك وهاي بتكف انبا نيعبس نورمش يف ذيموي باخالو

 ادج ادج اوفاخت #* مكديس تيب نع نوبراحتو هيبا ةكلمم يسرك يلع هوسلجاو مكديس ينب نم لضفالا اوراتخاف

 يلع يلوملاو رادلا يلع سورملا هباجاف * نحن همواقن فيكف هيدي نيب افقو الو هاقيطي مل نيكلم ناك اذا اولاقو
 * به امب انع يلعا تناو ادحا كلمن سيل كرما يلا يبتننو كديبع نحن نيليات ءانمالاو ضيياشملاو ةيرقلا

 ةيرقلا ء.امظع دنع الجر نوعبس ذيموي كلملا ونبو لاعرزي يلا دغ نم تقولا اذه لثم يترضح يلا اهب اوهجوتو
 يف مهسور اولعجو مهوحاذف الجر نوعبس مهو كلملا ءانبأ اوذخأ مهيلا باتكلا درو املف + مهنولجو مهنومظعي
 اهولعجا لاقف كلملا ينب سوور اوهجو دق الياق هربخاف لوسرلا هافاوو #* لاعرزيا يف هترصضح يلا اهوهجوو ' لالس
 يديسب تردغ انا ين متلق نا هعم نيذلا موقلا لكل لاق ةادغلاب ناك املف * بابلا .ازاب ةادغلا يلا نيتبص

 ىف باخا تيب نم نييقابلا عيمج وهاي كلهاو * ايليا هدبغ دي يلع هب ملكت ٠ هللا ممت دقو باخأ تيب
 تيب يلا هقيرط نم راص املف نورموش وحن ايضام نا * ديرش هل قبي ملف هباحساو هبراقاو هرباكا ةعامجو لاعرزي
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 ايرحا ةوخأ ص اولاقف متنا نم مهل لاقف اذوهب طبس كلم وهايزحا ةوخا كانه هقيرط يف يقلذ * ةاعرلا عمه
 | مهومحا دو. تلاذك مهيلع ضبقف . ء.ايحا مهيلع اوصبقا لاقف »+ ةكلملا ينبو كلملا ينب ةمالس ةفرعم سمتلن انردحا

 باخار نب بادانوهي يتلف مث نم يضمو * دحاأ مهنم قبي مل الحر نوغبرأو نانثأ مهو ةاعرلا تيب بج ىلع

 ةدايزو معن بادانوهي اقف ثابلقا ”يبلق ام بسم اميفتسم يف كبلق له هل لاقو هتبماس نع هلاسف هلبقتس
 يف هبكراو هلل اهترغ يتلا يتريغ رظناو يعم لاعت هل لاقو * هبكرم ىلع هعم هدعصأو هديب ذخاف ثلدي تاهف

 مث * ايليا هب ملك يذلا هللا مالكك مهلصءاتسا يتح اهب باخال يتبت نم عيمج كلهاف نورمش افاوو * هبكرم
 يلا اوعداف نالاو ه#* اريثك هدبعي وهاي نان اليلق تالا دبع باخا ناك نا مهل لاقو بسعشلا 5 عمج

 - ةعيب اومسرا وهاي لاق مث ر ١ تعال ةدين ني اقيك ةديكي عتمه ناس يسال الع

 تميب اولخدو . يناوي مل دحأ 00 قبي ملو لعابلا دابع عيمجا يناوف ليارسا لك يف وهاي .يثععيو » أاومسرف

 ةدبع عيمجل بايكلا نم اعلخ جرخا ةوسكلا بمححاصل لاقو * فرطلا يلا فرظلا نم مهنم ءالتماو لعابلا
 نوكي الا اورظناو اوشتف مهل القو لعابلا تيب يلا باخار نب بادانويو وهاي ءاجو د كلذ مهل جرخاف لعابل
 بتر دق وهايو اقيارحو اسدق امم2ابد اوعئصيل اومدقت مث * طقف لعابلا يدباع الا ادحأ هللا يدباع نم مكعم

  املف * هسفن لدب مكدحا سفنف نمكم دي يلع مهذفنا نيذلا موقلا نم الجر ملص نا مهل لاقو الجر نينامث ارب
 فيسلا دح نم ادحا مهنم صاخا نا اورذحاو مهوكلها اولاعت داوقلاو ةلاجرلل وهاي لاق بيرقتلا نم غرف .

 اوضقنو »* اهوقرحاو لعابلا بصانم اوجرخا- د لعابلا تميب هيرق يلا اوضمو ءالتق داوقلاو ةلاجرلا مهومرو

 نب ماعبروي ماثإ يوس »* ليارسا لا نم لعابلا وهاي ناباف * مويلا يلا ايطاوم اهولعجو هتيبو لعابلا بصانم
 را ليا تيب يف امهدحا يذلا بهذلا نللمعلا امهو اهعابتا نع وهاي لزي مل ليارسسا لا اهب مثا. يذلا طابان
 باخا موق يف تلعفو يماما ةماقتسالا لامعا يف تذخا ذا تلازج نا وهاي يلا هللا يحواو .* سايناب يف
 يلع وهاي كاذ عم ظفاححي ملو * ليارسا لا ةكلمم يسرك يلع اعبرا يا لا م
 يفو 2 »* ليارسا لا اهب مثا. يتاللا طابان نب ماعبروي ماثأ نع لزي ملو هبلق لكب ليارسا هلا هللا ةيروت يف كولسلا
 نم #* ليارسا لا موخت عيمج يف لازح مهب عقاوو ليارسا لا يلع ادتشم هللا بضغ يدتبا مايالا كلت
 , يداو يلع ريعوارع نم اسنم طبس فصنو نيبوار طبسو داج طبس داعلج ضراأ عيمج كلتو سمشلا قرشع ندرالا
 لا كلم مايا رفس يف بدك دق هتوربج عيمجو عنص امو وهاي رابخا يتابو » ناسيبو ناعلج ضراو نونرا
 وهاي مايا ةلمج ناكو # هناكم هئنبا زاحاوهي كتللمو نورموش يف هونفدو هيابا عم وهاي عجضلاو د ليارسا
 * ةنس نورشعو نامث نورموش يي ليارسا لا يلع اهكلم ينلا

 رشع يداحلا لصفلا

 تذخا كلذ دنعو # ةكلمملا ءانبا عيمج تداباف تمماق اهنبا ةافو تار امل وهايزحا ما ايلثع ناو

 التقلا كلملا ينب طسو نم هتقرس ابناو وهايزحا نب شاويل وهايزحا تمخا يهو ماروي كلملا ةئنبا عباشوهب
 سدق تريب يف ارتتسم ماقاو * لئقي مأو ملسو ايلثع نم هل اهرتس ناكو ةرصالا تسيب ردخ يف هتيادو هتفخاو

 نيياملا ءاسور ذخاو عادايوهي ثعب ةعباسلا هنسلا يف ناك املو د“ ضرالا يلع ةكلم ايلثعو نيفس تس هللا

 مهنم قئثوت املف هل اوفلحو مهل فئلحو ادهع د هيف مهماقاو هللا تيب يا هيلا مهلخداو دانجالاو ةربابجملا
 لخدم كلملا سرح عضوم نوظفح مكنم ثاذدلا مكرما امب اؤعنصا لاقو مهرماو *.كلملا نبا مهل ربظا
 اوظفحاو بابلا اوسرحاو ةربابجلا هيف نوكي يذلا بابلا يف ثلثلاو برعلا باب يف نوكي ثاثو * تبسلا
 سرح عضومو هللا تيب سرح نوظفح دحالا ةليل تبسلا جرخ“ يف مكنم نوثالث نوكيو * مرخ هيف نوكي للا
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 لتقي نيفصلا نيب لخديو يرجتي نمو كءاشلا ملسلاب اهلستم مكنم لجر لك كلملاب اوظفتحاو »* كلملا
 لجر لك قاسو مامالا عادايوهي مهرسا امك نيياملا ءاسور لمعو د هجورخو هلوخد يف ةعم اونوكو كلملا اوقحللو
 جامرألا نيياملا ءاسور يلا عفدف #* عادايوهب اوتار دحالا ةليلو تبسلا ةليل رمأ ثيح مهريصو هباحسأ مهنم
 تميبلا بناج نم هحالس هديب لجر لك دانجالا ماقو د هللا تيب ين كلملا دواد لعج يذلا باعجلاو
 كلملا جات اوعضوو كلملا نبا اوجرخاو * كلملا تيبو هللا تيبب اوطاحاو رسيالا تيبلا بناج يلا نميإلا
 يلا تراهن مهحرفو بعشلا ةهض ايلثع  نىرعمسف . » كلملا شيعي اولاقو اوبرطو أوقفصو هوحسمو هسأر يلع

 نورقلاب نوخشني ىيذلا هيدي نيبو كولملا هبشك ةنمضم يلع امياق كلملا تءارف # هللا تيب يلا بعشلا
 رماف # ةعاط ال ةعاط ال تلاقو تفتهو اهبايث ايلثع تقزمف نورقلاب نوهنلو نو>زفي ضزالا بعش عيمجو
 نال كلذو .اهعم, لتقي اهعبتي نم لكو نيفصلا. نيب نم اهوجرخا لاقو دانجالا باحماو داوقلا مامألا عادايوهي
 تلنقو ليغلا هيف لخدي يذلا بابلا لخدم يف تملخداو اعضوم ابل اويهو #* هللا تيب“ يف لتقي ال لاق مامالا
 لخكاو. اه عللملا ةفاطو هللا ةغاط .ق بنغقلا نوكيل بيعكلاو «تلملا نيت اديه عادايويي داعي 2 كانف
 هحبذم يدي نيب لعابلا رمك نائم اولتقو هلاثمت أورسكو هحاذم اومدهو منصلا لعاب تميب يللا بيعشلا عيمج

 كلملا اولزناو ضرألا بعش لكو ةربابجلاو دانجالا نيياملا ءاسور ذخاو #* هللا تيبب نودهاعتي اموق مامالا ماقأو
 احرف ضرألا بعش عيمج حفو #* كلملا ربنم يلع سلجو كلملا ةربابج قيرط يف لخدو هللا تيب نم
 » نيدس عبس نبأ كلم موي شاوي ناكو كلملا راد يف فيسلاب اهولتقف ايلثع اماف ةنيدملا تكسو اميظع

 | رشع يناثلا لصفلا

 مسا ناكو ةنس نوعبرا شاوي اهكلم يتلا نينسلا ددع ناكو شاوي كللم وهاي كلم نم ةعباسلا ةنسلا يف
 مباذملا نكلو # هملعي عادايوهي ناك يتلا مايالا لك برلا ماما هتريس شاوي نسسحاو * عبس ريب نم ابيص همأ

 تيب لخدت ةميرح لك ةميآل شاوي لاقف #* مباذملا يلم نورخاو نوحاذي بمعشلاو اهلطبي مل اهنيبارقو
 ةميالا ذمهت7 +. هللا تييبل اهمرحي نأ لجرلا يوني ةضف لكو اهصالخل هسفن نع لجرلا يطعي يتلا ةضفلا نم هللا
 نورشعو ثلث كلملا شاويل يضمو #* ةمرملا يلا جاتحا ام بمسح تيبلا ةمرم يلع نوقفنيو انيما الجر

 اوعنتماو هلوق ةميالا لبقو * تبيبلا ةمرمل اهيريص لب هللا تيبل نوطعي نيذلا نم هضفلا نآلا اوشخات ال هللا
 ابقُث هيف بقثو اقيدنص عادايوبي ذخاو د هللا تيب ةمرمل اهوريص نكل بعشلا نم ةضفلا اوذخاي نأ نم
 عيمج حرطت كاوبالا نوظفح# نيذلا ةميالا اوناكو هللا تيب يلا لجرلا لخدي ثيح مبذملا نيمي نع هريصو
 اوجرخاو ميظعلا مامالاو كلملا بتاك دعص قودنصلا يف ترثك دق ةضفلا يار املف * بمقثلا كلذ يف ةضفلا

 اهرريصو تميبلا ةمرم يلع اوناك نيذلا يلا ةرورصم ةضفلا اوعفدو * اررص اهوريصو اهوصحاو قودنصلا نم ةضفلا
 اورتشيلو اهب اونبيل ةراجحلا نورقني نيذلاو نييانبلا يلاو- * هللا تيب يلا ةراجحلا نولقني نيذلاو نيراجنلل كيلوا
 تيب يف ةضفلا نم لمعي ملو * هحالصال تيبلا جاتح يش لكو هللا تيب اومريل ةاوسملا ةراجتلاو بشغلا
 ةَضفلا نم ةضفلا ةينا وا بهذلا نم ةينا لك الو جونص الو تاساط الو رماج الو ةصف نم يناصم الل تاماج ال هللا
 مهنوطعي نيذلا لاجرلا نوبساح الو # هللا تيب اوددجو اوطعا لمعلل عانصلا الا #* هللا تيب لخدت يتلا
 لدب يتلا ةضفلاو نابرقلا ةضفو #* ديدجتلا ةضف نوطعي ةنامالاب اوناك مهنا لجا نم .لمعلا عانص اوطعيل ةصفلا
 هجوو اهبرخاو ثاج لتاقف مودا كلم ليازح دعص كلذ دنع # نوكت ةنبكلل الا هللا تيب لخدت ال اياطغلا
 كولسو هوابا مارويو طافاشوي هسدق يذلا سدقلا اذوهي كلم شاوي ذخاف #* ميلشروا يلا دعصيل ههجو ليازح

 كلم ليازح يلا هب ثعبف كلملا تيبو برلا تيب هنازخ يل هدجو. يذلا بهذلا لكو هسدقو ايزاحا ادوبي



 . * بابلا يلع تفقون اهوعدا هل لاقف »* زميش اهلعبو اهل نبا ال اهناف بلطت اميف ةقيقحلا يزحاج لاقف اهرما ف
 الف هللا لوسر اي يديس اي الا تلاقف انبا نيقناعت هيف مايق متنا يذلا تقولا اذهو ناوالا هذه لثم يف ابل لاقف
 * عشيلا هيف اهبطاخ يذلا تقولاو نامزلا ناوا يف ابا تدلوو ةءارماأللا تلمحو #* كتما كتوبن نم بيخغت
 هذخاف #* هما يلا هيدو مالغلل لاقف يسار يسار هيبال لاقف د نيداص#لا عم وهو هيبا يلا يصمو يبصلا ءاشنو

 تقلغاو هللا يبن ريرس يلع هتعجساو هتعلطاو »* تامو رهظلا تمقو يلا اهتبكر يلع ماقاو هما يلا هب ءاجو مالغلا .

 * عجراو هللا يبن وحن عرسال نتآلا يدحا هعمو ناملغلا دحاب يل ثعبا نا اهلعب يلا تمهجوو * تضم هنود

 ىملاقو # ناتالا 00 امالس ع نالطب 0 86-25 كسوي ي هللا يقمن ادام لاقن

 0 ا ا * ةيمنوشلا اذوه يي لاق هيذاحم هللا لوسر اهار املف لمركلا
 مدقتف هيلجر تمككسمو لبجلا يلا هللا يبن ةرضح يلا تسمدقت مث #* اريخ تلاقف لعفف اهدلو ةمالسو ابلعب
 هللا ناك ذا ينع كاذ رتتسا دقو ترمرمت 6 اهسفن يرأ يناف ابل ربصا هللا لوسر هل لاقف هنع اهعفديل يزحاج
 لاقف + كلتما لما هنم عطقت الف انبا تبيطعا نأ كل تلقو ادلو يديس تلاس تلاقف #* يل هنشكي مل
 ل ل ا لا يا ا ا

 ايو م وول ايو ا هللا ىتحو يبصلا ما تلاقف * يبصلا هجو لباقم ياصع لعمجتو

 ظقيتسي مل هل لاقو هلبقتساو عجرف ذبن الو ملكتي ملف يبصلا هجو يذاح© بيضقلا لعجو امهماما يزحاج مدقتو
 يلو امهنود بابلا قلغاف لخدف * ةريرس ىلع اعجشنم انيم يبصلا دجوف تميبلا عشيلا يناوو * يبصلا

 هيلع ,ثهيو هنك يلع هفكو هينيع يلع هيذيعو هيف يلع هأف لعجو يبصلا يلع عمسملاو علط مث 000
 كلذك لعف مث هينيعب  ىبصلا رز هيلع تيار كو جلاب هرم توحا ف ينو عجرأ مت * يبصلا مهل نفس

 لإ لاقف هيلا ها دف انعم ةيمنوشلا هذه اوعدا همداخ يزحاجل لاق مث هير ا
 5١ يلا عشيلا عجرو * تصمو اهنبا تذخأو ضرالا يلع تديمح» هيلجر 0 ا * كنبا

 ةيماعل اطيل نيبو ءامظعلا ةردقلا يقلا همالغل لاقف هيدي نيب سولج ءايبنالا ةذمالتو ضرالا يف ذيموي عوجلا' ناكو
 هحرطو هب ءاجن هبوث الم الظنح ابنم طقلف .ارحصلا يف ةنفج دجوف ازيبخ طقتليل لقحلا يلا دحاو جرخو # .ايبنالا
 سيبطلا يف توملا اولاقو اوحاص سيبطلا نم اولكا اولكءايل لاجرلل اوفرغ مث * ملعي نكي مل هنال ماعطلا ردق يف
 ملف اولكاو ةعامجلل فرغي نا رماو ردقلا يف هوحرطاو قيقدب ٍنوتيا لاقف # اولكءاي نأ اوقيطي ملو هللا يبن اي

  افيغر نيرشعب مورادلا ضرا نم هللا يبن يناو الجر ناو »# اهوركم ماعطلا ردق يف ام عيمج يف كلد دعب اودجي
 يدي نيب اذه لعجا فيك همداخ هل لاقق - * اولكءايل موقلل .مدق يبنلا لاقف هسابلب لبنسو ريكبلا ريعشلا نم
 #0 لاو يكرس وبار عتابا واو اراك و لا انى قتال لالا حر دم

 *10 لاا دعب يعن ادم ايار اولا ظ

 0 سماخلا لصفلا

 يلع هللا هارجا جرف لجل هدنع اهبحاو هديس ةرضحب اميظع الجر ناكف مارا كلم شيج .سيير نامعن ناو
 ضرا نم اوبسو ةازغ يف اوجرخ دق مارا موق ناكو # اصربا ناك هنا الا ايوق ارابج لجرلا اذه ناكو مارا موقل هدي
 نيب رضح ول يديسل يبوط اموي هتجوزل تلاقف هنايمدست ناعقلا نإ يدب نيب تراشت هدد ديس لارا

 يفرأ نم يتلا ةيبصلا تلاق اذكر اذك لاقو هديسل يكحو يفاوف + هصرب نم هيربي ناك هناف نورموش يبن يدي '
 ذخاو قلطناف ليارسا لا كلم يلا اباتك بتكا ينح يلا ادغ لاعتو قلطنا مارا كلم هل لاقف »* ليارسا لا

 . ليارسا لا كلم يلا باتكلاب يناوو * سابللا نم علخ ةرشعو ابهذ لاقثم فلا ةتسو ةضف ريطانق ةرشع هعم
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 * هتضرم نم هيربت كيلا لصي ةعاسف يدبع نامعن عمم ابجوم كيلا اذه يباتك دورو دنع هيف لوقي ابوتكم

 نم الجر يفشأ ينح يبحاو اهب تميما يدنع نم ةردق يلا لاقو هبايث قش باتكلا ليارسا لا كلم ءارق املف

 هبايث ىش كلملا ناب هللا ينبن عششيلا عمس املف * يب ضرعتيل اننعت اذه نا اوملعت نأ يغبني هنأ الا هصرب
 هليخ نامعن يناوف # ايبن ليارسا ينب يف نا ملعيل يلا هريست كبايث تتقزم اذامل الياق كلملا يلا ثعب

 كمحهمل دوعيو تارم عبس ندرالا يف لستغاو ضما هل لوقي الوسر عشيلا هيلا ثعباف + عشيلا ةرضحب ماقو هبكرو
 هللا مساب يلصيو موقيو اجراخ يلا جرخ# نا ردقءاما لوقي وهو يضمو نامعن بضغن #* ءاربتو كلل ناك امك ايح

 له انديس اي هل اولاقو هوبطاخو هديبع هيلأ مدقتف * طغس) ايضام يلوو .أرباو نهيف لستغأ اناف ليارسا.لا

 هشيج عيمج يف هللا يبن ةرضح يلا عجرف »* يربو ريغص يم مهلك همعل داعف هللا يبن لاق امك تارم

 دي نم ارب لبقاف نالو ليارسا هلا هللا الا ارداق اهلا ضرالا يف سيل نا تملع مويلا لاقو امياق هيدي نيب فقوو
 رمءاتا الياس نامعن هل لاقف # هبج# ملف ذخءاي نا هيلع يلف ايم تذخا ال مويقلا هللا قحو لاقف »#* كدبع

 * هتركذ امعم كدبعل هللا رفغي له يدجسمب نومر تميب يف انا دجسا مث يدي يلع دنتسم وهو كانه دوهسلل

 هللا يبن عشيلا ذيملت :يزحاج لاق * ضرالا يف هريسم يف دعب املف هترضح نم فرصناف مالسب ضما هل لاقف

 ريخ الا وها هل لاقو هبكرم نع هسفن يقلاف هارو رضحي الجر نامعن .يارف نامعن يرو يزحاج يرجو # ايش

 دشو هيلع ملو نيراطنق ذخءاتو لبقت نا كلاما نامعن لاقف نيتعلخ بايثلا نمو اراطنق ةضفلا نم امييلا
 ءاجو #* هيدي نيب اهالمح هناملغ نم نيمالغ يلا كلذ عفدو #* بايثلا نم نيتعلخو نيسيلت ين نيراطنقلا

 نيب ماقو ءاج مث # امهبحاص يلا نيفرصنم ايلوف لاجرلا فرصو كانه هابخاو امهنم هذخاو ينخ عضوم يلا امهب

 هي اميل سا يك

 هل لاقف #* اذكه او اذكه تلدبع يضم ام لاقف يزحاج اي نألا تيج نيا نم عسشيلا هل لاقف هديس يدي

 تذخا كلد دنعو كمامأ ةبكرم نع لجرلا طوقس : تمقو ةوبنلا حورب تمملع كب دتشي مل يبلق نا عشيلا

 لح نامعن صربو د: ءاماو !ديبعو اناريثو امنغو اموركو انوتيز يتقت نا كبلق يف تدقتعاو اسابل تذخاو ةضفلا

 * يلعلاك ضيبا هيدي نيب نم جرخأ دبالا يلا كلسنو صربتو كب

 سداسلا لصنلا

 انل نذءاتا. + انب قاض دق كترضح هيف نوميقم نآلا نحن يذلا عضوملا اذه نا عشيلال ءايبنالا ةذمالت اولاقو
 لاقف * اوضما مهل لاقف انماقمل اعضوم كلانه انل عنصنو كانه نم ةيراس انم لجر لك ذخايو ندرالا يلا يضمن نأ
 * بشغلا اوعطقو ندرالا اوفاوو مهعم يضمف #* مكعم يجا انا لاقف ثكديبع عم يجت نا تيار نا مهدجا
 * هترعتسا ةيراع وه امنا يديس اي ينرجا لاقو حاصف ءاملا يف عقوو سءافلا علخلاف ةيراس عطقي مهدحا اميذو
 كيلا عفترا .دق هل لاقو #* ديدعلا فطف كانه هامرو ادوع عطقف عضوملا هارواف طقس نيا هللا لوسر هل لاقف
 ريصن نا يارلا نم نأ مهل الياق هموق رماوف ليارسا لآل ةمحالملل ابهاتم ناك مارا كلم نأو * هذخأو هدي دمف

 زايتجالا نم اوظفحتاو مهرذنيف عضوملا كثللد لها يلا نييليارسالا كللم هجويف #* نيدمكم كانه مارأ موق
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 انرس فشكي امين نم مهل لاقو هديبع يعدو لاحلا اذه نم مارا كلم بللق فجرف # نيعفلا الو ةرم ال كانه
 ربت وه ليارسا ينب يبن عشيلا نا الا كلملا اهيا يديس اي ال لاقو هديجع دحا هباجاف »* ليارسا لا كلمل

 ثعبا يتح وه عضاوملا يأ يف اورظناو اوضما لاقف * كلعهجضم زدخ لخاى هن ملعتت امب ليارسا لا كلم /

 ركبف #* هلبلاب اوقدحاو اليل اوفاوف اميظع اشدجو ابكرو اناسرف مث يلا هجوف * نائودب نآلآ وه هل ليقف هذخاو
 يديس اي كلاسا همداخ هل قاقف اباكرو اناسرفو ةيرقلاب طاحا تق شيجا !ذاف يرخ املف مايقلل هللا لوسر مداخ
 نألا ففشكا مهللا لاقو عشيلا يعدو + مبهعم نيذلأ نم رثكأ انعم نيذلأ ناف فاحنت ال هل لاقف * عنصن أدام

 نويسارالا لزغف * عشيلا لوح اران اهتابكرو اليخ اولمم لبجلا يارف مالغلا ينيع نع هللا فشكف رظنيل هينيع يع
 * عشيلا لاق امك ةركبشلاب اوبرضف ةركبشلاب موقلا دالوده برضا مهللا الياق هلثا يلا عشيلا يعد كلذ دنعو هيلا
 : ءاجف هوبلاط متنا يذلا لجرلا يلا مكبيجسأ يتح يرو اوقلطنا ةيرقلا هذه الو قيرطلا هذه سيل عشيلا مهل لاق مث

 يارق ميقيعا نع فشكف اورظفيل .الوه 'نويع نع تفشكا بر لاقو نورمش اولخد املف »* نورموش يلا مهب
 له لتقت ال هل لاقف * يديس اي التق لتقا. مهار نيح عشيلال ليارسا كلم لاقف * + نورموش لخاد مهسقنا
 يلا اوفرصنيو اوبرشيو اولكءايل امو اماعط مههادق نآلا مدق التاق مهل نوكتف كسوقبو «كفيسب مهتيبس تنا

 «تللذ دعب مارا ةأزغ اودواعي ملو مهديص يلا اوضمو مهقلطاو اوبرشو اولكاف اريثك اماعط مين ملصاف + مهديس
 رصاحو علطو هركسع عيمج مارا تلم داده نب عمج كلذ دعب ناك املو * ليارسا لا ومن يا يلا
 عبرو امهرد نيناعثب عاتبي رامعلا سار راص نا يلا اهل مهراصح ببسب اميظع اعوج نورموشب ناكو * نورموش
 دق ةءارماب اذاف روسلا يلع رباع كلذ نم اموي ليارسا كلم امخيبو * مهارد ةسمخب مامحلا لبز نم بق
 * ةرصعملا نم وأ رهنالا نما كتشيغا نيا نم هللا ككيغي ال لا اهل لاقتف * كلعلا اهيا يندغأ لوقت هلبقتسا
 * دغ يف ينبآ لكءانو مويلا هلكءان يتح كدبا يتاه يل تلاق ةءارمالا هذه نأ تلاقف كل ام كلملا اهل لاق مث
 ةءارمالا مالك كلملا عمس الف # اهتبا تبخاف هلكءانل كنبا يتاه رخالا مويلا يف اهل تلقف هانلكاف رازئبطف

 تااذك لاق مث د هبايث تسمح نم هندب يلع مسم نع فشكنا دقو بعشلا يارف روسلا يلع رباع وهو هبايث قزم
 يف اسلاج تلا كلذ يف. عشيلا ناكر + ةموي اذه يف طافاش نب عشيلا شاع نا ديزي كاذكو يل هللا عنصي
 ففيك مئيارا لاق هق وهو هيلا لوسرلإ لصي نا لبقف هلبف نم الجر كلسعلا هجو دقو هعم سولج مياشملاو هتيب

 «ديس يلجر توص !كوبف هوطغضاو بابلا اوقلغا لوسرلا يبا امك اورظناف ؛ينار ذخأ يف اذه لاتقلا نبا كسعب .
 يدي نيب يلصا اعف هللا دنع نم ءالب اذه لاقف هيلا اردمتم لوسرلا ًافاو نا مالكلأ اذهب ملكتي وه اهنيبف * هدعب
 ش ا 2 *« اضيأ هللا

 ظ ئ عباسلا لصفلا

 نم راتساب يراوهي بيرج عابي دغ نم تقولا اذه لثم يف هنا هللا لاق اذك هللا مالك اوعمسا عشيلا لاق مث
 هللا يبن هدي يلع دئتسي يذلا كلملا راهج باجاف . * نورموش بابب هحاو راتساب اريعش نيبيرجو ةضفلا
 الو ثانيعب هتللذ يردس كلنا يبفلا :هباجاف اذه .نوكي له هتاريغلا ابنم غرفاو ءامسلا نم يوك هللا منف ولا

 اه ةبحاصل مهدحا اقف بابثا جراخ نيميقم اوناك نيروج“ صرب لاجر ةعبرا ناو » هنم لكءات شيعت
 نللاو انقيا اندم اعهاه انمقأ نإو انتم عوجلا نم هيف امعم كلبلا لخدن انلق نا + تومن نا يلا انهلاه انسولج
 يسم تنقو اوماقف + كللهن نحن اذوهف انولدقي نا امإو شيعتف انوقبقسي نأ امان مازا وكسعم ىلا يضمن ارااعت
 مارا ركتسعم حمسا ناك هللا ناو * ىناسنا كاغه سيل اذان مهركسعم يصقأ يلا اوغلبو مارا ركسع.يلا يضعلل

 ا”ليارسا ينب هثللم الا اذه اس هبحئاسا مهنم لجرلا لاقف ميظع ركسع تلوصو ليخ توصو بكر فدوص ةدفع نم
 ميليخو ميميخ عجعج  اركرتو ايسمم اوبرهو اوماقف .#+ انيلا اويج#ل رصم كاولمو نيبتهلا كولم انيلع يرتكا

 م



 ركسعلا فرط يلا نيروجتتلا .الوه اواجو ميتا د7 ىريحلا اورقو نام ره انك ركيفملاو مفريفخو
 رخآ ايرضم اردو أوداعو ةورمطو اوضمو اسادلو ابهذو هلصف مث نم اوذخاو اوبرشو اولكاف ميغلا يدحا يلا اولخدف
 نم ناو ةراشب موي اذه انموي نا عنصن ام ديج سيل مهدحا لاق مث * اضيأ اورمطو اوضمو كانه نم اوذخاو

 اوفرعو اواجه د كلملا راد يف كلذ ير لخدن اولاعت نآلاو 7 كلذ يلع انمزل مبصلا رون انرظتناو انتكس
 ليحملا نأ الا ناسنا توص الو ناسنا مث سيل فاو مارا ركسعم انينفاو انا نولياق مبل اوكحو ةيرقلا باوبا ظافحل
 نمل كلذ اوفرعو ةيرقلا يف ةيرقلا باوبا.سارح كلذ نلعاف * يه امك ةمياق ميخلاو ةطوبرم رمهلاو ةطوبرم
 اوحرخ اعايح انا اوملع دق مودا ةوعنص اء مكل لوقا انا هديبعل لاقو ليللا يف كلملا ماقو د كلملا راد لخد

 باجاف # ديرقلا لخدنو ءايحا مهيلع صبقنف ةيرقلا نم اوجرخ# اميك اولوقي .ارعصلا يف اونمكو ركسعملا نم
 1 اميف ىن.بدوذعم اوناك اوملس ناف كانه كتمت يتلا ةيقايلا ناسرفلا نم ةسموخ نآلأ كثعبن لاقو كاملا ثييع دحأ

 نيسراف اوذخاف * رظفنو دجوبن 8 نيذلا /ليارسا لا نم ةعامجلاك مهدلعتفا 0 ناو 00

 كلملا ناو # *« هللا 5 امك ةضفلا نم وبل م( يعينا تايب اينما وعوم# ديبل جون
 كاملا لوزن نيح هللا يبن لاق امك 0 :بابلا يف سالا د بابلا ءاجادحم يذلا اجلا كلذ يلو

 يوك هللا لعج ولا لاقو هللا يبن رابجل باحاف ل يذلا ياا ل اذه لثم يف
 ناكف #* لكءات ال هنمو كينيعب كلذ يرت لب هل لاقف لوقلا اذه لثم نوكي له تاريغلا اهنم غرفي .ءامسلا يف
 » تامو بابلاب بعشلا نم ةعامجلا هساد ناب كاذ هل

 نماثلا لصفلا

 عضوم يف ينكسأو نفاه. ع كلون :لذأو يتنا يضماف يموق الياق اهنبا ايحا يتلا ةءارملا دشان عشيلا ناو

 امك تنصف ةءارملا تماقف #* نينس عبس ضرالا يف ميقي هنا وهو عوجلاب هللا مكح دقف هانكس كل ميقتسي

 ةءارملا تمفاو نيئس عبس دعب ناك املف يمد# نينس عبس نيطسلف ضراب تمماقاو اهلهأو يه تصمو يبنلا اهرما
 بطاخ تقولا كلذ يف كلملاو #2 اهلقحو  ابلزنم ببسب كلملاب ثيغتست ىتمخرصو نيطسلف ضرأ نم
 كلملا ثدحم وه امنيبف » عشيلا اهعنص يتاللا مياظعلا عيمج نآلا يل حرشا هل, لاقو هللا لوسر ذيملت يزحاج

 اهلزنم بمبسب كلملاب و ل م ا ا تا رك يس كل ل وك ا و

 نع ةءارملا كلملا لاسف * عشيلا هايحا يذلا اهنبا اذه, ةءارملا اًذوه كلملا يديس يزحاج لاقف اهلقحو
 تمجرخ ذم اهلقح هللغ عامجتراو اهلام لك عاجتراب هيلا مدقتو ادحاو امداخ كلملا ابهعم هثععبف هل تحرشف كاذ

 ليقف تقولا كللد يف ليلع مارا كلم داده نباو قشعد عشيلا يناوو #* اهتافاوص تمقو يلا ضرألا كلت نم

 نم هللا مالك سمحلتو هللا يبن اهب يقلاو هليده كنعم ذخ لازهل كلملا لاقف # انهاه يلا هللا يبن .يئاو دق هل

 له الياق كيرلا يلهجو مارأ همكلم ناده نأ «كنبا نأ هل لاقف هيدي نيب ىهنقو هافاو املف المح نوعبيراأ لمح

 يف تومتس كنا هللا ينملعا دقو شيعتو يربتس كنا هل لقف يضما عشيلا هل لاقن * اذه يفرم نم يربأ

 تمملم ينال لاقف يكاب يذيس لاب ام لازخ هل لاقف هللا يبن اكب مث اليوط قرطاو ههجورادا مث # اتوم ةبلغ
 مسام اوحو جادت من أيبصو فيسلاب مهنابش لدقتو رانلاب مهنوص> م مرضتس كنال وسلا نم ليارسأ ينبب هعنصت ادام

 ل هللا نال عشيلا هل لاقف ةميظعلا لاعفالا هذه لعفي يتح بملكلا كدبغرادقم ام لازح لاقف + ىققشت
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 لاقف عشيلا كل لاق اذام هل لاقف هديس يلا عشيلا ةرضح نم فرصنا مث #* مارا موق يلع كلمتس كنا
 تامو هبجو يلع اهطسيو .املاب اهرصعو ةفيطق ذخا مويلأ كلذ دغ يف ناك املف #* شيعتو ءاربتس كنا يإ لاق
 كلم طافاشوهب نب ماروهي كلم ليارسأ لا كلم باخا نب مارويل ةسماخلا ةنسلا ينو د هناكم لازح كلم

 يعاعملا يف كلسو: #* ميلشروا يف كلم نينس ةينامثو هكلم يدتبا يف ةنس نيثالثو يتنثا نبا ناكو د ادوهي لا
 نيب مبقلا عنصو ةجوز هل تناك باخا ةنبا نال كلذو باخا موق اوعنص ام بمسح ليارسا ينب ثولم كتولس

 تميبثت يف هل لاق امك هدبع دواد لجا نم اذوهي طبس كلهي ملف هللا دنع نم ةمحر تناكو # هللا يدي .

 مهيلع اوكلمو اذوبي لا ةعاط تمت نم اوجرخو مودا لها ردغ همايا يفو # مايالا لك يف هتيب لها يف كلملا
 هيلا اوناك نيمضنملا مودا لاجرب عقواف اليل مهيلا يرساو هبكر عيمج هعمو ريعاس يضم ماروي نأ مث #* انله
 تنقولا كلذ يفو مويلا اذه يلا مهتعاطا نع أوجرخو 3 مهنطاوم يلا فبعشلا بلقناو مهبكرب اضيا عقاوو

 * اذوهي لا كولم مايا رابخا رفص يف بمتك دق عنص ام لكو ماروي رابخا يقابو + انبل لها اضيا .مهرصع
 وهايزحا كلم يدتبا ناك» # هناكم هئبا وهايزحا كللمو دواد ةيرق يف مهعم ربقو هيابا عم ماروي عنججتلاو
 ١ نيرشعو ينثا نبا كلم تقو يف ناكو #* ليارسا كلم باخا نب مارويل ةرشع يتنثا ةنص يف اذوهي كلم
 نيب ميبقلا عنصو باخا تاقرط يف كلسو #* يرمع هئبآ ايلثع هما مسأو ةدحاو ةنسص ميلشروا يف كلسو ةنسم

 كلم لازح ةمحالمل باخا نب ماروي عم جرخو * باخا ةنبأل ارهاصم ناك هنال باخا تيب لهاك هللا يدي

 ينلا تابرصلا نم لاعرزي يف ملاعتبل كلملا ماروي يضمف + مارويل نويمارلا برضو ذاعلج ثو.عار يف مارا
 نب مارويل ادياع يضم اذوهي طبس كلم ماروي نب وهايزحاو مارا كلم لازحل هتمحالم دنع امار يف نويمرالا هبرض
 * تابرصلا كلت ن. اليلع ناك فا باخا

 عساتلا لصفلا

 ثومار يلا ضماو ثدي يف نهدلا ءانا ذخو كينتم دش هل لاقو ءايبنالا ةذمالت دحا يعد يبنلا عشيلا نا مث
 * ردخ لخاد اردخ هلخدأو هتوخا نيب نم هميقو هيلا صماف يشمن نب وهاي رظئاف مث يلا ترص اهاف * ناعلج

 الو جرخاو بابلا متفاو ليارسا لا يلع اكلم كتمحمسم ينا هللا لاق اذك لقو هسار يلع هبصف نهدلا ءانأ ذهن مث
 لاقف اسولج اعيمج شيجلا .اسور دجو اهافاو املف #* ناعلج ثومار يلا هللا يبن ذيملت مالغلا يضمف »* فقت
 هعم لخدو ماقف #* سييرلا اهيا كيلا لاقف انتعامج نم نم يلا وهاي لاقف امك سييرلا اهيا كيلا يل نا
 عتقوتو * ليارسا لا يبعش يلع اكلم كدحسم ينا هللا لاق اذكه هل لاقو ةسار يلع نهدلا بصو تيبلا يلا
 دي نم هللا نابع ءامدو ينايبناو يديبع ءامد نم اومار امل ءازج مهنم كلذب مقتناو كديس باخا تيب لاب

 يف اديرش الو اديرف لو طياح يلع الياب مبنمع يقبا الو نيعمجا باخا تريب لها ةداب اب تمكح يلناف ». لبازيا

 لبازيا اماو + ايخأ نب اشعب :تميب لهاكو طابان نب ماعبراي تيبك باخا تيب لها لعجاو » ليارسا لا
 هل اولاقف هديس ديبع يلا وهاي جرخ مث * يضمو بابلا متفو رباق نم اهل سيلو لاعرزيا ةصح يف بالكلا اهلكءاتف
 انل هكحاف هب كاج ام بذك اولاقف #* هربخو لجرلا اذهب نوفراعلا متنا مهل لاقف كيلا نونجلا اذه راص ريغلا
 لجر لك ذخاو اوعرساف #* ليارسا لا يلع اكلم كتحسم دق ينا هللا لاق كاذك لاقف اذكو اذك ينفرع مهل لاقف

 . يشمن نب طافاشوهي نب وهاي يصعو . * وهاي كلم دق اولاقو روفاسلاب اوبرضو علطملا جرد يلع هتحت هولعجو هبوث
 هماقم يف ناكو #* مارا كلم لازح ءاتلل ليارسإ ينب ةعامج هعمو داعلج ثومار يف ظفحت» ذيسوي مارويو مارويل .

 الف مكسفنا تمبحا نا وهاي لاقو مارا كلم لازهل هتمحالم دنع نويمارالا هوكن يذلا جارجلا نم ملاعتيل لاعرزيب

 كانه عجتتا كاذ نا مارويو لاعرزي يضمو وهاي بكرو »* لاعرزي يلا يضملل ةيرقلا نم اتلغنم مكنم جرخب
 يار هلأ لاعرزي يف جرمبلا يلع مياق نابديدلا امنيمف -: هيلا ادياع ادوبي طبسو كلم وهايزحا هيلا ردا دقو

 د



 كلذ له هب دمعتساو مهياقلل هذفناو اسراف .ذخ ماروي لاقف افاو دق افقأو اسيِح يرا اذوه لاقف البقم وهاي شيج
 يلا-رد ةمالسلاو كناش ام وهاي هل لاقف ةمالسلل كلملا لاق أذكه لاقو مهلبقتساو سرفلا بكار يضمف د ةمالسل

 ةمالسلل كلملا لاق اذكه مهل لاقف ايناث اسراف هجو مث * عجري ملو مهيلا لوسرلا مضنا لاقو نابديدلا يكحن يارو
 ريسملاو عجري ملو مهيلا اضيا سرافلا-راص دق الياق نابديدلا يكح * يارو يلا رد ةمالسلاو كل امل وهاي لاقف
 لا كلم ماروي جرخو بكارملا اودشو اوصهنأ ماروي لاقف + هلسر يلع رياس هنال يشمن نب وهاي ريسم هبشي
 ثوبان ةصح يف وهاي امهجورخ دنع البقتساف هبكرم يف امهنم دحاو لك ادوهي طبس كلم وهايزحاو ليارسا
 اهرحصو كما لبازيا تيغاوط عم ةمالس يا وهاي لاقف ةمالسلا هل لاق وهايل ماروهي يار املف د يلاعرزيلا
 ام سوقلا دم وهاي نا مث #* ايزحا ةديكم يه هذه ايزحأ لاقو امزهنم هيارو يلا ماروهي عجرف د ميظعلا
 دهذخ هرابح راقدبل لاقف * هيكرمب طقسو هبلق نم مهسلا ذفنف هيعارذ نيب امهس ليارسا كلم يعرو هدي تدتما

 تدرو دتو هيبا باخا فلخ نيجودزم نيذخا نحو نيبكار تناو اناو ركاذ يناف يلاعرزيلا ثوبان ةزوح يف هقلاو
 هليش. نالا تلق ام كاذلو بيرق ذنم هيدب مدو ثوبان مد يدل رهاظل هنا #* هللا لاق دا يوس اذهب ةوبدلا

 ّْ تميب قيرط يف مزبنا اذوهي لا كلم وهايزحا كلذ يار املف * هللا لاق امك يلاعرزيلا ثوبان ةصح يف هيقلاو

 ماعلبن دنع يتلا روج علطم يف قيرظلا نم راص دقو تلاذك ةومرف هبكرم يف هومرا اضيأ لاقو هارو وهاي صكرو انج
 وهايزحا كلم لوا ناكو #* دواد هيرق يف هوربقو ميلشروا يلا هديبع هولمحو د كانه تامو ودغم يلا مزهناو
 هتافاومب لبازيأ تمعمس املف لاعرزيا ثلاذ دعب وهاي افأو مث 3# باخا نب ماروي كلمل ةرشع يدحا ةنس ين

 * هديس لتاق يرمز مالس تللاق بابلا يلا اند املف #* علطملا نم تنفرشو اهسار تيطشمو اهينيع دمثالب تلعك
 نم نلاسو اهوحرطف اهوحرطا لاقف # مدخلا نم ةئثالث وا نانثا فرشاف انهاه نم لاقو ةاكشملا يلا هبجو عفرف
 تننب اهناف اهوربقاو ةنوعلملا هذه اودقتفا لاق مث ببرشو لكاو ردحمنلا مث # اهتسادو ليلا يلعو طياحلا يلع اهمد

 مالك اذه لاقف كلذب هوربخاف اوداعو + اهيفكو اهيلجرو اهتمجج الا اهنم اودجت ملف اهوربقيل اوضمف * كلملا
 لبازيا ةليبن نوكتو د لبازيا محل بالكلا لكءات لاعرزيا ةصح يف الياق يبشتلا ايليا دي يلع هلاق يذلا هللا

 * لبازيا هذه نا لاقي ال ينح لاعرزي ةصح يف لقحلا هجو يلع روذبملا لبزلاك

 رشاعلا لصفلا |

 باقنو يياشملا لاعرزي ءاسور نم نورموشب' نم يلا ابتك وهاي بتكف انبا نيعبس نورمش يف ذيموي باخألو

 ادح ادج اوفاحن #* مكديس تيب نع نوبراحتو هيبا ةكلمم يسرك يلع هوسلجاو مكديس ينب نم لصفالا اوراتخاف
 يلع يلوملاو رادلا يلع سورملا هباجاف . نحن همواقن فيكف هيدي نيب افقو الو هاقيطي مل نيكلم ناك اذا اولاقو
 » بحت امب انع يلعأ تننأو ادحا كلمن سيل كرما يلا يبتننو تكديبع نمن نيلياق ءانمالاو سياشملاو ةيرقلا

 يف مهسور اولعجو مهوح'ذف الجر نوعبس مهو كلملا ءانبا اوذخا مهيلا تاكا درو هلك + مهنولج#او مهنومظعي
 اهولعجا لاقف كلملا ينب سوور اوهجو دق الياق هربخاف لوسرلا هافاوو #* لاعرزيا يف هترضح يلا اهوهجوو لالس
 يديسب تردغ انأ يلا مثلق نأ هعم نيذلا موقلا لكل لاق ةادغلاب ناك املف * بابلا ءازاب ةادغلا يلا نيتبص

 ىف باخا تريب نم نييقابلا عيمج وهاي كلهأاو * ايليا هدبغ دي يلع هب ملكت ٠ هللا ممت دقو باخأ تميب

 تيب يلا هقيرط نم راص املف نورموش وحن ايضام قلطنا مث * ديرش هل قي ملف هباحساو هبراقاو هرباكا ةعامجو لاعرزي
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 ايزحا ةوخا صحن اولاقف مثنأ نم . مهل لاقف اذدوهب طبس كللم وهايزحا ةوخا كانه هقيرط يف يقلن * ةاعرلا عمو

 مهومع دو. كلاذك مهيلع ضبقف ءايحا مهيلع اوضبقا لاقف * ةكلملا ينبو كلملا ينب ةمالس ةفرعم سمتلن انردحمنا

 باخار نب بادانوهي يقلف مث نم يضمو * دحأ مهنم قبي مل الحر نوغبرأو نانثأ مهو ةاعرلا تيب بج يلع

 ةدايزو معن بادانوهي ا كال يلق ام بس نيكس ىل كبت له 1 لاب هييتاب نع فلان ارقام

 يف هبكراو هلل اهترغ يتلا يريغ رظناوب يشم لاغت هل .لاقر * هبكرم يلع هعم هدعصأو هديب ذخاف ثدي تابف

 مث + ايليا هب ملك يذلا هللا مالكك مهلصءاتسا يتح . اهب باخال يتبت نم عيمج كلهاف نورمش افاوو »* ةيكرم

 يلا اوغداف نالاو # اريثك هدبعي وهاي ناف ايلق 7 دبع باخا ناك نأ مهل لاقو بعشلا عيمج وهاي عمج
 لكو ةريثك .ميابذ لعابلل مبذا نأ يمزع ناف دحا مهنم فلختي الو هترمك عيمجو هيدباعو لعابلا ءايبنا عيمج
 لعابلل ةعيب اومسرأا وهاي لاق مث »+ توغاطلا ةدبع ينفي اميك ةديكمب عنص وهايو ايح يقبتسي ال فلخت نم

 تميب اولخدو .يفاوي مل دحاأ مهنم قبي ملو لعابلا دابع عيمج يناوف ليارسأ لك ين وهاي ثععبو ه#* اومسرف

 ةدبع عيمجأ بايثلا نم اعلخ جرخا ةوسكلا بسححاصل لاقو * فرطلا يلا فرطلا نم مهنم ءالتماو لعابلا
 نوكي لا اورظناو اوشتف مهل القو لعابلا تيب يلا باخار نب بادانويو وهاي .اجو 2+ كلذ مهل جرخاف لعابل
 بتر دق وهايو اقيأرحو اسدق امعلابد امنع أومدقت م * طقف لعابلا يدباع الا ادح أ هللا يدباع نم مكعم

 املف + هسفن . لدب مكدجا للف سكم.وي د يلع مهذفنا نيذلا موقلا نم الجر ملص نا مهل لاقو الجر نينامث ارب

 فيسلا دح نم أادحا مهنم صلخ نا اورذحاو مهوكلهأ اهلاعت ناوقلاو ةملاجرلل وهاي لاق بيرقتلا نم غرف

 اوضقنو #* اهوقرحاو لعابلا بصانم اوجرخأ »* لعابلا تيب ةيرق يلا أوضمو .ءالتق داوقلاو ةلاجرلا مهومرو

 نب ماعبرري ماثإ يوس #* ليارسا لا نم لعابلا وهاي داباف #* مويلا يلا ايطاوم اهولعجو هتيبو لعابلا بصانم
 يل ليا تيب يف امهدحا يذلا بهذلا نالمتعلا امهو اهعابتا نع وهاي لزي مل لياربسا لا اهب مثا. يذلا طابان
 باخا موق يف تعفو يماما ةماقتسالا لامعا يف تذخا ذا تكلازج- نا وهاي يلا هللا يحواو :٠ سايناب يف

 يلع وهاي تاذ عم ظفاحي ملو #» ليارسا لا ةكلمم . يسرك يلع اعبرا كينب نم لعجا نا يتدارا بسح

 يفو »+ ليارسا لا اهب مثا. يتاللا طابان نب ماعبروي ماثأ نع لزي ملو هبلق لكب ليارسا هلا هللا ةيروت يف كولسلا
 نم * ليارسا لا موت عيمج يف لازح مهب عقاوو ليارسا لا يلع ادتشم هللا بضغ يدتبا مايالا كلت
 , داو يلع ريعوارع نم اسنم طبس فصنو نيبوار طبسو داج طبس ناعلج ضرا عيمج كلتو سمشلا قرشم ندرالا
 7 لا كلم مايا رفس يف بصك دق هتوربج عيمجو عنص امو وهاي رابخا يقابو * ناسيبو ذاعلج ضراو نونرا
 وهاي مايا ةلمج ناكو # هناكم هنبا زاحاوبي كتللمو نورموش يف ةهونفدو هيابا عم وهاي عجضلاو د ليارسا
 * هنس نورشعو نامث نورموش يف ليارسا لا يلع اهكلم ينلا

 رشع يداحلا لصفلا '

 تذخا كلذ دنعو # ةكلمملا .انبا عيمج تداباف تمماق اهنبا ةاف»و تار امل وهايزحا ما ايلثع نإ

 ءالتقلا كلملا ينب طسو نم هتقرس ابهناو وهايزحا نب شاويل وهايزحا تمخا يهو ماروي كلملا ةنبا عباشوهي
 سدق تيب يف ارتتسم ماقاو * لتثقي ماو ملسو ايلثع نم هل اهرتس ناكو ةرسالا تميب ردخ يف هتيادو هتفخاو
 نيياملا ءاسمر فخاو عادايوهي ثعب ةعباسلا ةنسلا يف ناك املو د“ ضرالا يلع ةكلم ايلثعو نينس تمس هللا

 مهنم قوت املف هل اوفلحو مهل فلحو ادهع د هيف مهماقاو هللا تسيب يلا هيلا مهلخداو دانجللاو ةربابجلا
 لخدم كلملا سرح عضوم نوظفحي مكنم ثدلا مكرما امب اؤعنصا لاقو مهرماو *.كلملا نبا "مهل ربظا
 اوظفحاو بابلا اوسرحاو ةربابجلا هيف نوكي يذلا بابلا يف ثلثلاو برهحلا باب يف نوكي ثاثو * تبسلا

 سرح عضومو هللا تيب سرح نوظفحي دحألا هليل تبسلا جرخ» يف مكنم نوثالث نوكيو »* مرخ هيف نوكي ا
٠. 



 لتقي نيفصلا نيب لخديو يرجتي نمو كءاشلا ملسلاب اهلستم مكنم لجر لك كلملاب اوظغتحاو »* كلملا
 لجر لك قاسو مامالا عادايرهب مهرما امك نيياملا ءاسور لمعو د هجورخو هلوخد يف هعم اونوكو كلملا اوقحلاو
 جامرالا نيياملا ءابور يلا عفدف # عادايوهب اوتاو دحالا ةليلو تبسلا ةليل رما ثيح مهريصو هباحتا مهنم
 تيبلا بناج نم هحالس هديب لجر لك دانجالا ماقو # هللا تيب يف كلملا دواد لعج يذلا باعجلاو
 كلملا جات اوعضوو كلملا نبا اوجرخاو #* كلملا تيبو هللا تيبب اوطاحاو رسيالا تيبلا بناج يلا نميالا
 لا تمل مهحرفو بععشلا ةجسض ايلثع  تمعمسف * كلملا شيعي اولاقو اوبرطو اوقفصو هوحسستو هسار يلع
 نورقلاب نوهفني نيذلا هيدي نيبو تاولملا هبشك ةنمضتم يلع امياق كلملا تءارف # هللا تيب يلا بعشلا

 رماف # ةعاط ال ةعاط ل تلاقو تفتهو اهبايث ايلثع تقزمف نورقلاب نوهفتلو نوحزفي ضزالا بعش عيمجو
 نذل 0 اهعم لحقي اهعبتي نم لكو نيفصلا. نيب نم اهوجرخا لاقو دانجالا باحتاو داوقلا مامألا عادايوهي

 تملتقو ليغلا هيف لخدي يذلا بابلا لخدم يف تملخداو اعضوم اهل اويهو #* هللا تيب: يف لتقي ال لاق مامالا
 0 * كلملا ةعاطو هللا ةعاط ين بعشلا نوكيل بعشلاو كلملا نيب ادهع عادايوهي دهاعو * كانه

 همجسذم يدي نيب لعابلا رمك ناثم اولتقو هلاثمت اورسكو هحسذم اومدهو منصلا لعاب تسيب يلا بعشلا عيمج
 كلملا اولزناو ضرآلا بعش لكو ةربابجهلاو دانجالا نيياملا ءاسو ر ذخاو * هللا تيبب نودهاعتي اموق مامالا ماقاو

 احرف ضرألا بعش عيمج فو * كلملا ربنم يلع سلجو كلملا ةربابج قيرط يف لخدو هللا تيب نم
 * نيئس عبس نبأ كلم موي شاوي ناكو كلملا راد يف فيسلاب اهولتقف ايلثع اماف ةنيدملا تنفكسو اميظع

 ظ | رشع يناثلا لصفلا

 مسا ناكو ةنس نوعبرا شاوي اهكلم يتلا نينسلا ددع ناكو شاوي كلم وهاي كلم نم ةعباسلا ةنمسلا يف
 مباذملا نكلو # هملعي عادايوهي ناك يتلا مايالا لك برلا ماما هتريس شاوي نسحاو #* عبس ريب نم ابيص هما
 تيب لخدت ةميرح لك ةميال شاوي لاقف #* معباذملا يله نورخستو نوحاذي بعشلاو اهلطبي مل اهنيبارقو
 ةميالا ذهتتت هه. هللا تيبل اهمرعح نا لجرلا يوني ةضف لكو اهصالغل هسفن نع لجرلا يطعي يتلا ةضفلا نم هللا
 نورشعو ثلث كلملا شاويل يضمو # ةمرملا يلا جاتحا ام بمسح تميبلا ةمرم يلع نوقفنيو اذيما الجر
 كتميب نومرت 3 انامل مد لاقو هميإالاو مامألا عادايوهي ثنملا سشاوي يعدن + هللا تميب ةهميآلا مرت مل ةيس

 اوعنتماو هلوق ةميالا لبقو * تميبلا ةمرمل اهيريص لب هللا تيبل نوطعي نيذلا نم ضفلا نالا اوضخات ال هللا
 ابقث هيف بقثو اقيدنص عادايوبي فخاو د هللا تيب ةمرمل اهوريص نكل بععشلا نم ةضفلا اوذخاي نأ نم
 عيمج حرطت كاوبألا نوظفح# نيذلا ةميالا اوناكو هللا تيب يلا لجرلا لخدي ثيح مبذملا نيمي نع هرييصو
 اوجرخاو ميظعلا ماسالاو كلملا بتاك دعص قودنصلا يف ترثك دق ةضفلا يإر املف * بيقثلا كلذ: يف ةضفلا

 اهوردصو. تييبلا ةمرم ىع اوناك نيقلا يلا ةرمرصم ةضفلا اوعفاقو: + اررتغ اهوريسو اهوصخ او :قودتصلا نم :ةضقلا
 اورتشيلو اهب اونبيل ةراجتجلا نورقني نيذلاو نييانبلا يلاو: # هللا تيب يلا ةراجتلا نولقني نيذلاو نيراميلل تليد
 تيب يف ةضفلا نم لمعي ملو * هحالصا تيبلا ج انمخن يشن لكو هللا تيب اومريل ةاوسملا ةراجتلاو ب بشغلا
 ةضفلا نم ةضفلا ةيناوا بهذلا نم ةينا اك وتس ا ةتنانلاط ذو راج 1 تقل لم لام و اتباماح ا هللا

 مهنوطعي نيذلا لاجرلا نوبساحي الو »#* هللا تيب أود دجو. اوطعا لمعلل عانصلا الا #»* هللا تيب لخدت يتلا

 لدب يتلا ةضفلاو نابرقلا ةصفو ديدجتلا ةضف نوطعي ةنامالاب اوناك 7 لجا نم .لمعلا عانص اوطعيل ةضفلا
 هجوو اهبرخاو كثاج لتاقف مودآ كلم ليازح دعص كلذ دنع د نوكت ةنبكلل الا هللا تيب لخدت ال اياطغلا
 كولسو هوابا مارويو طافاشوي هسدق يذلا سدقلا نوبي كلم شاوي 8-5 * ميلشروا يلا دعصيل هبجو ليازح

 كلم ليازح يلا هب ثعبف كلملا تيبو برلا تيب ةنازخ يف هدجو. يذلا بسهذلا لكو هسدقو ايزاحا ادوبي



 * اذدوهي كولم رابخأ رفس يف بوتكم هناف عنص يشب لكو شاوي روما رياس» #* ميلشروا نع لحر ينح مودا
 ثيعمش نب راخزوي هولتق نيذلا ءاهساو * علس نيبو طبه نيح ولم نيب هولتقف أودرمتو اوبثو شاوي ديبعو
 * هنبا ايصوما هدعب كلمو دواد ةيرق يف هيابأ عم ربقو تامف هوبرض هديبع ريماس نب دابزويو

 ْ رشع كلاثلا لصفلا ظ '

 نورموشب ليارسا يلع وهاي نب زاحوهاي كلم اذوهي كلم ايزحا نب شاوي كلم نم نيرشعو ةشالث لس فو
 لدعي ملو ليارساب يطخ يتلا طابا نب ماعبروي اياطخ يف كلسو هللا مادق ,وسلا عنصو #2 ةنس ةرشع ةعبس
 ليازح نب داده نب دي ينو مودا كلم ليازح دي يف مهملساف ليارسا يلع برلا بضغ يمتحاو .# اهنع.

 * نورموش يف هفقاو ةيراسلا اضياو كلس اهيف ليارسا يطخا يتلا طابان نب ماعبروي اياطخ نم دعتبي مل هنا الا

 * ليارسا كولم رابخا رفس يف بوتكم هناف هتوربجو عنص يش لكو زاحوهاي روما رياس»و * سادي يذلا بارتلا
 شاوي كلم نم نيثلث, عبس ةنس يف  هنبا شاوهاي هدعب كلمو نورمش يف ربقو هيإبا عم زاحوهاي عجضناو
 لدعي ملو هللا مادق اروس لمعف #.ةنس ةرشع ةنلث نورمشب ليارسا يلع زاحوهاي نب شاوهاي كلم اذوهي كلم

 عنص يذلا لكو شاوهاي روما رياسو د كلس اميف كلسو ليارساب يطخ يذلا طابان نب ماعبروي اياطخ عيمج نع
 هيابا عم شاوهاي عجضلاو #* ليارسا كولمل رابخا رفس يف بوتكم هناف اذوهي' كلم ايصومال هلاتقو هتوربجو
 ضرم هناف يبنلا عشيلاو * ليارسا كولم عم نورموش يف شاوهاي نفدو هيضرك يلع هدعب هنبا ماعبروي سلجو
 ليارسا بكارم يبا اي يبا اي لاقو ههجو يلع يكبف ليارسا كلم شاوهاي هيلا ردحلاف هيف تام يذلا ضرملا

 سوقلا ىلع تلدي لعجا ليارسأ كلمل لاقف # اماهسو اسوق ذخاف اماهسو اسوق ذخ عشيلا هل لاقف ده هناسرفو
 يسرف يعرا عشيلا هل لاقف متفف قرشلا يلا ةقاط متفا لاقو * كلملا دي يلع هدي عشيلا لعجو هدي لعجن

 سمخ برضتل لاقو هللا يبن هيلع بصغف د»* ماقو تارم هثلث برصف ضرالا يف برضا لاقف ذخاف امهس ذخ

 عشيلا تامو # مودأ برضت تارم هنلث نآلا نم مهديبت يتح نييسودالا برضت كلذ دنعو تس وا تارم .

 لجرلا اوقلاف شويجلا اورصبا الجر نوربقي مه امنيبف #* هنسلا كلت يف ضرالا يلع تءاج باوم شويجو دونفدو
 اماف # هيلجر يلع ماق يبنلا عشنلا دسج ماظع تيملا لجرلا .اضعا تسمل ام دنعف عشيلا ربق ين تيملا
 لجا نم مهيلع فطعو مهمحرو برلا مهل يثرف * زاحوهاي مايا عيمج ليارساب رضا هناف مودا كلم ليازح

 تامو #* همادق نم مهحرطي ملو مهدسفي نأ برلا بح ملو بوقعي عمو قمح" عمو ميهربا عم يذلا هقاثيم
 ناك ىتلا ليازح نب داده نبأ نم يرقلا ذخاف شاوهاي عجرو #* هدعب هنبا داده نب كلمو مودا كلم ليازح

 * ليارسا يلا يرقلا درو شاوهاي هبرض نينس ةثالث يف هيبا زاحوهاي نم اهذخا

 , رشع عبارلا لضفلا

 موي ناكو + ادوبي كلم شاوي نب ايصوما كلم ليارسا ينب كلم زاحوهي نب شاوهب كلم نم نيتئس يو
 نم نادعوهاي هما مساو هنس نيرشعو اعبس ميلشرواب انوهي يلع كلم ماقاو ةنس نيرشعو سمخ نبا كلم

 لتق هديب ةكلمملا ترقتسا املف * دعاوصلا يلع نورخ#و نوحاذي اوناك دعب بعشلاو اهدعبي مل هناف دعاوصلا



 لاقو هللا يصوا يذلا يسوم سوما يف بوتكم وه امك مهينب لقي ملو #*.هبا كلملا شاوي اولتق نيذلا هديبع
 ايصوماأ لثقو ه#* هاطخمب لتقي دحا لك لب ,ابالا مرج يلع ءانبالا تومت الو ءانبالا مرج يلع .ابالا تومت 1

 دنعو #* مويلا يلا لياتقي اهمسأ يعدو برعلا يف علس برخاو سفن فلا نيرشع ملمج مودا نم كلملا
 دحاو برعلل لاعت لاقف ليارسا كلم وهاي نب زاحوهاي نب شاوهاي يلا السر اذوهي كلم ايصوما ثعب كلذ
 نانبل يف يذلا حوملا نا لثم هل لاقف اذوهب كلم ايصوما يلا ليارسا كلم شاوهاي ثعبف ه#* دحاو عم
 كاذك ج# هتسادف حولا يلع نانبل شوحو ليلق دعب تزاجف ينبال كتنبا جوزا هل لاقو نانبل زرا يلا لسرا

 تما طقستف يولبلا يلا ضرعنت الو كتيب يف دعقاو رقوت كبلق عفترا مهتبلغف نييمودالا تبراح نا امل تنا
 صعب ةهجاوم ايقتلاو اذوهي كلم ايصوماو ليارسا كلم سشاوهاي دعصو ايصومأ هنم عمسي ملف * كعم ادوبييو

 دحا لك برهو ليارسا مايق نم انوهي رسكناف #* اذوهي كلم ايصوماو وه !ذوهيل يتلا سمش تميب :يف ضعبل
 روس يف ,متفو ميلشروا لخدو سمش تميب يف ليارسأ كلم شاوهاي هذخاف ادوهي كلم ايصوماو # هدلب يلا
 يللا ةينآالا عيمجو ةضصفلاو بهذلا عيمج ذخاو # عارد ةيام عبرا ةيوازلا باب يلا ميارفا باب نم ميلشروا
 عنص يش لكو شاوهاي روما رياسو * نورمش يلا عجرو ابورع ينبو كلملا ةنازخ يفو برلا تيب يف تدجو
 نفدو هيابا عم شاوهاي عجضلاو #* ليارسا كولم رابخا رفس يف بوتكم هناف اذوهي كلم ايصوما هلاتقو هتوربجو
 دعب نم أدوهي كلم شاوي نب ايصوما شاعو # هنبا ماعبروي هدعب كلمو ليارسا ينب كولم عم. نورمش يف
 رفس يب بوتكم هناف ايصومأ روما رياسو #* ةنس ةرشع سمخ ليارسأ كلم زاحوهاي نب شاوهاي هتدام نا
 هولتقو شيغأل يلا هارو اولسراف شيخغل يلا بربف ميلشرواب ادرمت هيلع اودرمتو + اذوهي تلم رابخا
 بعشلا عيمج ذخاو # دواد ةيرق يف هيابا عم ميلشروا يف هونفدف ليخغلا يلع هب اواجو هولمحو + كانه
 دعب نم دوهيلل اهتبثاو هةليا انب يذلا وهو د هيبا ايصوعا ناكم هوكلمف ةنس ةرشع ةتس نبا وهو ايرزع انوهيل يذلا

 ماعبراي كلم اذوهب كلم شاوي نب ايصوما كلم نم ةرشع سمخ ةنس يفو # هيابا عم كلملا عجضنا نإ
 نع لدعي ملو هللا مادق ءوسلا عنصو #* ةنس نيعيزاو يدحا نورموشب ليارسا كلم زاحوهاي نب شاوهاي نب
 يلا ةامح لخدم نم ليارسا موحمأ دبر وهو د كلس اببو ليارساب يطخ يذلا طابان نب ماعبروي اياطخ عيمج
 داج نم يذلا يبنلا يتم نب نانوي هدبع ناسل ىلع هب ملكت يذلا .ليارسا هلا برلا لوق لثم اباراع رحب
 دحا الل صلخع نم الو ذقني نم مهل سيلو ادج اديدش ليارسا دابعتسا برلا رصبا هنأ لجا نم * داعلج

 يذلا لكو ماعبروي رومأ رياسو ه*زاحوهاي نب شاوهاي نب ماعبروي ديب مهصلخت .* ءامسلا تنحل نمم مهنيعي
 عجضناو »* ليارسا تولع رابخا رفس يف ةبوتكم اهناف لياربسأ يلا ةامحو قشمد هدرو هلاتقو هتوربجو عمص

 *  هدعب هنبآ ايرخز كلمو ليارسا ينب تولم عم مهعم نفدو هيابا عم ماعبروي

 ظ رشع سمامغغلا لصفلا

 نبا وهو د اذوهي كلم ايسوما نب ايرزع كلم ليارسا كلم ماعبروي كلم نم نيرشعلاو ةعباسلا ةنسلا يفو
 انسصح عنصو # ميلشروا نم اينخي هما مساو ةنس نيسمخو يتنثا :ميلشرواب كلم ماقاو كلم موي هلس رشع هتس
 يلع روخبلا نوعضيو نوحبذي اوناك دعب بعشلاو اهدعبي مل دعاوصلا نكل # هيبا ايصوما لثم برلا مادق
 سيير كلملا نب مالويو ايفخغع تميبلا ين دعتن تام موي يلا صربا ناكف كلملا هللا برصف ه#* دعاوصلا

 عجتتاو * ا!ذوبهي كولم رابخا رفس يف بوتكمف عنص املكو ايرزع روما رياسو * بعشلا ربدي ناك تبيبلا
 ايرزع كلم نم نيثلثو نامث نس ينو # هدعب هنبا ماثوي كلمو .دواد ةيرق يف مهعم نفدو هيابا عم ايرزع
 مادق ,وسسلا عنصو * نيكس ترس كلم ماقأو نورمو كثب ليارسا لا يلع ماعبروي نب ايرخز كلم ادوهي كلم

 مولاش هيلع درمو ٠ * ليارساب يطخ يتلا طابان نب ماعبروي اياطخ عيمج نم لدعي ملو هوبا عنص ام لثمك هللا



 كولم رابخا رفس يف بوتكش هناف ايرخز روما رياس» # هدعب كللمو هلتقف بعشلا يدي نيب هبرضو شيباي نب
 * برلا لاق ام يلعرمالا ناكر ليارسأ ينب يلع ةعبرا ثدلو نم كلمي هنا وهايل برلا لوق متو. * ليارسا
 دعصو * نورموشب ارهش كلمو ادوبي كلم ايرزع كلمل نينليو عيست ةنس يف كلمف شيباي نب مولاش اماو
 رياسو٠ * هدعب كلمو هلتقو ٍنورموخ ي شيباي نب مولاش هببرضو نورسموش لخدف اصرت نم يداج نب نين
 نينك* اهنرض كللذ دنع * ليارسأ تكولم رابخا رفس يف بدوتكم هناف هيلع درمت يذلا هدرمتو مولات روما

 ينو * لماوهلا ءاسنلا عيمج سعبو اهيرخاف بابلا هل اوهتني مل امل اصرت نم اهموتو اهيف يذلا لكو حاسفت

 ةرشع اكلم ماقاو نورموشب ليارسا يلع يدج نب نينحم ثتللم ادوبي كلم ايرزع كلم نم نيئلثو عست ةنسب
 يتاف * همايا عيمج ليارساب يطخ يذلا طابان نب ماعبروي اياطخ نع لدعي ملو هللا مادق وسلا عمصو * نيئس

 * هديب ةكلمملا ذخاي يتح هعم هدي نوكتل ةصف راطنق ففلا لوف نينح# يطماف ضرالإ يلع لصوملا كلم لوف

 لجر لك يلع ةضف الاقثم نيسمخ ضرالا لك يف بمعشلا .اينغا عيمج يلع ةضف ليارسا يلع نينحت يقلاو
 بوتكم هناف عنص يذلا لكو نينحت روما رياض + دالبلا يلع ميقي ملو لصوملا كلم عبجرو كلملا لوف يطعيل

 نم نيسمغلا ةنسلا فو * ايمقف هنبا هدعب كلمو هيابا مم نينحت عهضناو #»* ليارسا تولم رابخا رفس يف

 وسلا عنصو »* نيتنثا نيتنس اكلم ماقاو نورمشب ليارسا يلع نينعت نب ايهتف كلم اذوهي كلم ايرزع كلم

 هلتقو هرابج ايلسور نب حاقف هيلع درمو + ليارساب يطخ يذلا طايان نب ماعبروي اياطخ نع لدعي ملو هللا مادق

 رياسو #* هناكم كلمو هلتقف داعلج يب نم الجر نيسمخ امهعمو ناو باغورل قاسو ثكلملا رصق يف نورموشب

 . كلم ايرزعل ةنس نيسمخو يتنثا يف * ليارسا كولم رابخا رفس يف بوتكمن عينص يذلا عييمجو ايتن روما
 اياطخ نم ندعي ملو هللا مادق وسلا عنصو * هس نيرشع نورمشب ليارسا يلع ايلمور نب ماقف كلم اذوهي
 الوممت لباو نوبع قاسف لصوملا كلم راشلغملغت ءاج جاقف مايا يفو » ىليارساب يطخ يذلا .طابان نب ماعبروي

 عاشوه درمتو د لسوملا يلا مهالجاف يلاتفن ضرا عيمجو ليلجلاو .ناعلجو روصاحو سدقو حاينو اكعم تميب .لكلو
 روما رياسو # ايرزع نب ماثوي كلم نم نيتنثا ةنس يف هدعب كلمو هلدقو هبرضف ايلمور نب حاقف يلع الا نب

  ايلصور نب ماقف كلم نم نيتنس يفو * ليارسا كولم رابخا رفس يف ةبوتكم اهناف عنص يشل لكر ملقف
 ةتص ميلشروإب اكلم ماقاو ةنص نيرشعو سمخ نبا وهو + ادوبي كلم ايرزع نب ماثوي كلم ليارسا كلم
 مل دعاوصلا نكلو # هوبآ ايرزع عئص امك هللا مادق انسح عنصو + قوداص ةنبا اشوراي هما مسأو ةنس ةرشع

 * برلا تيب يف يذلا يولعلا بابلا يتب وهو دعاوصلا يلع تاروخبب نوعضيو نوتلذي دعب بعشلا ناكو اهدعبي

 يدئبأ مايالا كلت ينو | * اذوهب تاولم رابخا رفس يف بوتكم هناف عنص عشص يش لكو مائوي رومأ رياسو

 فدو هيابا عم ماقرب عيجستاو « ليارسا كلم ايلمور نب ملقنو صرألا كلم نامار اذرهيب يرغي نأ بلا
 ا

 رشع ىةسداسلا لصفلا

 وهو دوه اكلم مللوي ىباراجا كلم لياربا تكل المور نإ كلن كلم نم ةرشع ةئماثلا ةنسلا

 * هيبا نواد لثم ههلا هللا مادق انسح زاحا عنصي ملو هنس ةرشع ةفس ميلشرواب اكلم ماقاو ةنس نيرشع نبا

 ينب ماد نم ةللاطإلا ىلا مقل! هد لكم رانا يل هبا نا هنآ كلدو ليارسا تاولم هب اوكلس ام كلسو

 دعص كلذ دنع # ناصغالا ةريثك ةرجم# لك تمحتو يباورلا يلمو دعاوصلا ىلع رخو مبد هناف ه»* ليارسا

 :* نامزلا كلذ يف اهلاتقا اوقيطي ملف اهولتاقيل ميلشروا يلا ليارسا كلم ايلمور نب حاقفو نمرالا تكلم ناصار
 »* مويلا يلا اهيف اوصاقأو ةليأ يلا اوتأ نمرآلاو ةليأ نم ادوهي 3 نمرألا يلا ةليا صمرألا كلم ناصار رادو

 كلم دي نم يصلغت دعصأ كدباو كدبع يا لاقف لصوملا كلم  راشلفتلغت ىلا أدوبي كلم زاحا ثعبو .

 و



 ينو هللا تميب يف هدجو يذلا بهذلاو ةضفلا زاحا ذخاو يلع اوماقا دق نيذللا ليارسا كلم دي نمو نمرألا

 قشمد يلع لصوملا كللم دعسو لسصوملا كقم هنم عمسف # ةيده لصوملا كلم يلا هثعبف كلملا ةنازخ
 لسوملا كلم راشلفتلغت لبقتسيل زاحا كلملا قلطناو * نمرالا كلم ناصار لتقو ريق يلا اهإلجاو اهذخاف
 دواعبو مجبذملا ةروص هل عنصي نأ نهاكلا ايروا يلا زاحا كلملا ثعبف قشمدب يذلا مبذملا رسباو قشموب

 نم نهاكلا ايروا هعنص كلذك ىقشمد نم زاحا كلملا هب هرم امك احبذم نهاكلا ايروأ عنصف # هلمع عيمجو
 برتقاف مبذملا زاحا رصباو مبذملا يأرو قشمد نم كلملا ءاجو د قشمد نم كلملا زاحا ئتاي نا لبق

 :* سبذملا يلع هل يتلا ل.ءاوكلا ءامد منو ايفاص ارمخو نيباوقو ىعاوص هيلع دعصاو د هقوف دعصو مبذملا يلا

 بناج يلع هعضوف هبرلا تيبو ميذملا نيب ام تيبلا هجو مادق نم هبرق برلا مادق يذلا ساعنلا .مبذملاو
 حابصلا ةدعاص دعصت نوكت ريبكلا مبذملا يلع هل لاقف نهاكلا ايروا كلملا زاحارصاو #* يبرجلا نم ميذملا

 عييمجو ةدعاصلا مد عيمجو مهرمخو مهنابرقو ضرالا بعش عيمج ةدعاصو هنابرقو كلملا ةدعاصو يثعلا نابرقو
 عمطقو #*زاحا كلملا هرما امك نهاكلا ايروا عفصو # ةبلطلل نوكي ساعنلا مبذملاو هيلع مصنت ميابذلا ءامد

 تيبر # ةراجتلا فيصر يلع هعضوف ناريثلا نع ربحبلا ردحاو لوفسلا نم اهدعباو ةمياقلا مئاوجلا زاحا. كلملا
 رياسو د لصوملا كلم مادق نم برلا تيب هفاطا يناربلا باب لخدمو برلا تيب يف هانب يذلا تبسلا

 يف مهعم نفدو هيابا عم زاحا عمسجتلاو د اذوهي كولم رابخا رفش يف بوتكم هناف عنص ,يث. لكو زاحا روما
 ْ » هنبأ ايقزح هدعب كلمو دوأد ةيرق

 ْ رشع عباسلا لصفلا

 * نينس عممس نورهوشب ليارسا يلع الا نب عاشوه كلم ادوهي كلم زاحا كلم نم ةرشع ةيناثلا هنسلا فو

 لصوملا كلم راسعناملس هيلع دعصو # هلبق اوناك نيذلا ليارسا تولم لثم سيل نكلو هللا مادق .وسلا لمعو

 ايادبلاب لسرلا ثعب هنا لجا نم اردغ عاشوه يف راسعناملس دجوف # اياده هيلا برقو ادبع عاشوه هل ناكو
 * سبعلا يف هرساو لصوملا كلم هذخاف ةنس لك لثم لسوملا كلمل اياده دعصي ملو ّرصم كلم وواس يلا

 نم ةعساتلا هنسلا فو #* نينس ةنالث اهيلع لزنف نورموش يلع دعصو ضرالا عيمج يلع لصوملا كلم دعصو
 يرق نازوغ رهن رابحاو ملح مهنكساو لصوملا يلا ليارسا ينب يلجاو نورموش لصوملا كلم برخأ عاشوه كلم
 رصم كلم نوعرف دي تمحن نم رصم ضرا نم مهجرخا يذلا مههلا برلل ليارسا ونب اوطخا املو * يادام
 سيل الوق ليارسا ونب لاقو * ليارسا ينب مادق“ نم برلا اهكلها يتلا ممالا نسسب اوكلسو *رخا ةهلا اودبعو
 * ةميظعلا ةيرقلا يلا سراعملا ةيبار نم مهارق عيمج يف مانصالل دعاوص اونبو مهكولمو مه مههالا برلا يلع انسح

 يلع تاروخبلا كانه اوعضوو #* ةليلظ ةرجش لك تمحتو ةيلاع ةيبار لك يلع مانصاو باصنا مبل اوماتاو
 مانصالا اودبعو * برلا مادق اويضغيل ةييس الاعفا اولعفو مهمادق نم برلا مهدابا نيذلا ممالا لثم دعاوصلا
 .ايبنالا هديبع عيمج دي يلع اذوهيو ليارسا يلع برلا دهشاو #* لعفلا اذه اولعفت ال برلا مهل لاق نيذلا
 مكيابا تميصوا يتلا عيارشلا لثم يدوهعو ياياصو اوظفحاو ةييسلا مكقيارط نم اوبوت لاقو نيملعملا. عيمجو
 برلاب اونموي ملو مييبابا باقر لدم مهباقر اوولو اوعمسي ملف # ءايبنالا يديبع ناسل يلع مهيلا تللسرا يذلاك

 . مل يثم يش ال رثآ يف اوبهذو تدهشا يتلا تاداهشلاو مهبابا تميصوأ يتلا ياياصوو يدوبع اوفخاو د مههلا
 ةهلا مهل اوعنصو مههلا هللا اياصو اوكرتو * مبلثم اولعفي ال نا .برلا رما يتلا ممالا رثا يف اوبهذ مهنال مبعفني
 مهتانبو مهينب اوحرطو  منصلا لعاب اودبعو ءامسلا موجن عيدمجل اودجحو مانصالل ميابذ اوعنصو نينثا نيلجع ةكوبسم

 ليارسأ يلع ادج ببرلا بسقتغو #2 هوبضغيل هللا مادق ءوسلا اوعنصي نأ اوركفتو اوشحنتو صورا اوصرحتو رانلا يف
 2 قيرط اوكلسو مههألا برلأ اياصو أوظفحا مل ادوبي ينب ناف اضياو #* طقف الوهي طبس الا قبي ملو همادق نم مهدعبأو
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 مهتاهلو نيياهتلا ديب مهملسأو ليارسا عزز عيمج برلا ضفرو # مايالا عيمج هوبضغاو هللا مادق .وسلا اولمعيل ليارسا
 ليارسأ لظاف طابان نب ماعبروي مهيلع اوكلمو دوأد تيب نم ليارساب ماعبروي قرتفا هنآ + همادق نم مهحرط يتح

 ملو عننص يتلا ماعبروي اياطخ عيمج ين ليارسا ونب كلسو » ةميظع اياطخ مهب ءاطخاو برلا قيرط نع ماعبروي
 ليارسا يب الجأو .ايبنلا عيمج تسلا يلع برلا لاق امك هيدي نيب نم ليارسا برا دعبأ يتح # ابنع اولدعي
 لها نمو اواع لها نمو ثوك لها نمو لباب لهأ نم لصوملا كلم باجو + مريلأ يلا لصوملا يلآ مهضرأ نم
 + اهارق يف اودعقو نورموش اوثروو ليارسا ينب ناكم نورموش يرق يف مهنكساو مهدعقاف ميورفس لها نمو ةامح
 * مهنم لتقت تناك ةدوسالا مهيلع برلا ثعبف هوفاخي الو برلا اوفرعي اونوكي مل ضرالا اونكس ام لوا نمو
 ماكحاو هللا ةعيرش اوفرعي سيل نورموش يرق يف مبتسلجاو مهتيلجا نيذلا بوعشلا نا الوق لصوملا كلمل اولاقف
 + ضرالا هلا بيرل ماكحاو هللا ةعيرش اوفرعي اونوكي مل منال مهولتقم مهوعابسلا مهيف قلطا دقو ضرالا هلا برلا
 نوكيو مهدنع دعقيو بهذيف مث نم مهتيلجأ نيذلا ةنهكلا نم !دحأو مهل اوثعبا لاقو لسوملا كلم كلملا رماف
 ين نكسف نورمش نم مهالجا نيذلا ةنهكلا نم ادحاو مهيلأ لسراف .* ضرالا هلا ماكحاو ةعيرش مهملعيو مهنيب
 يتلا دعاوصلا تيب اوكرتو ههلا بعش بسعش نودبعي اوناكو # هللا نودبعي فيك مهملعي تلانه ناكو ليا تميب
 ثوك لهأو ثونب ثوخاس نودبعي لباب لهاو * ناكس مه ثيح  مهارق يف بعش بعش نورموش يف اهوعنص
 رانلاب مهينب نوقرح نويورفسلاو قاترتو حازبي نودبعي نويياوعلاو  اميشلا نودبعي ةامح لهاو لاغرن نودبعي
 تويب يف اهنودبعي اوناكو دعاوصلا ةندس مهنم مهل اوعنصو ببرلل نوكسني اوناكف #* ميورفس هيلا قيلامعلاو ضلمردال
 * مويلا يلا مهضرا نم ليارسا وئب اولجاو ممآلا ةنس لثم نودبعي اوناك مهتهلالو نوكسني اوناك برلل د دعاوصلا

 سومانلا لثمو ماكحالا لثمو دهعلا لثم اوعنصي ملو برلا اوفا ملو ممآلا ةنس لثم اولمعو برلا اوكرت نيح
 اوكستت ال لاقو مهاصوأو مهعم اناثيم برلا ماقاو #* ليارسا هامس يذلا بوقعي يب برلا رسما يذلا ةيصولا لثهو

 ريثكلا زعلاب رصم ضرأ نم مكدعصا يذلا برلا اودبعا لب + اهل اوحبذت الو اهردبعت الو اهل اودج#“ الو رخآ ةهلال
 - اهب اولمعاو اهرظفحا مكل اهوبتك يتلا اياصولاو عيارشلاو دوبعلاو * اوحبذا هل اودهساف هل اودبعاف هايا لاعلا عارذلاو
 مكهالا برلأ لب # ممالا ةهلال اوكسنت الو اهوسنت آل مكتدهاع يتلا دوهعلاو رخا ةهلال اوكسنت الل # مايالا عيمج
 اضيا اوناكو + نولعفي "اوناك يلوللا مهتم لثم نكل اوعمسي ملف * مكيادعا عيمج دي نم مكيم#ل وبف اوشخا

 اوناك مهوابأ عنص امك مهينب وئبو مهونب اضياو نودبعي اوناك مهمانصالو هللا نوذاخخإ نورموشب اونكس نيذلا معألا 0

 ٠ * مويلا يلا اضيأ مه نوعنصب

 رشع نماثلا لصفلا ظ ١

 سمخ نباوهو #* اذوهي كلم زاحا نب ايقزح كلم ليارسا كلم الا نب عاشوه كلم نم ةتلاثلا ةنسلا يو
 عنص امك هللا مادق انسح عنصو + ايرخز ةئبا يما هما مساو ةنس نيرشعو اسمخ ميلشرواب كلم ماقاو ةنس نيرشع

 . ةيربلا يف اهعنص يسوم ناك يتلا ساحنلا يلا عطقو كاسنالا عطقو باصنالا رسكو دعاوصلا دعبا وهو هوبا دوأد

 عيمج يف هلثم نكي مل هدعبو مصتعا ليارسا هلا برلابو #* ناتشحأ اهومساو اهودبعو اهب اولض ليارسأ ينب نال
 :« يسوم برلا رمأ امك هاياصو ظفحو هأرو نم لدعي ملو برلا مزلو » هلبق نم اوناك نيذلا ين اضيا الو ادوهي ثاولم

 نيينيطسلفلا برض وهو او ا ب ناك هناف بهذي ناك ثيحو هعم برلا ناكو

 يه ينلا اذوهي كلم ايقزح كلم نم ةعبارلا ةنسلا فو : ةميظعلا ةيرقلا يلا سراحملا حرص نم اهموغتو ةزغ ىلا
 * ابهعلقو اهيلع لزنف نورموش لصوملا كلم راسعناملس دعص ليارسا كلم الا .نب عاشوه كلم نم ةعباسلا ةنسلا :
 ليارسا كلم عاشوهل ةعساتلا يه يتلا اذوهي كلم ايقزح كلم نم ةسداسلا ةنسلا يهو نينس ةشللث دعب نم

 * يادام يرق نازوغ رهن ربح)و لح مهلزناو لصوملا . يلا ليارسا لصوملا كلم الجاو * نورموش تعلقنا

 م



 يلو  هولمعي ملو اوعمسي مل ببرلا دبع يسوم مهاصرا يذلا لكو هقاثيم اودعتو مههلا برلا لوق اوعمسي مل ىيح
 رابكلا !دوهي يرق عيمج يلا لسوملا كله بيراعتس دعص اذوبهي كلم ايقزح كلم نم ةرشع ةعبارلا ةنسلا
 تاطخا دق ينا هل لاق شيخأ يلع لزان وهو .لصوملا كلم بيراعتس يلا اذوهي كلم ايقزح ثعبو # اهفخاف
 ةضف راطنق ةيامثلث ايقزح يلع لصوملا كلم عطقن ينع لحراو كيلا هعفداف ينم هبلطت ام عطتاف كيلا
 فو + كلملا ةتازخ تميب يفو برلا تيب يف اهدجو يتلا ةضنلا عيمج ايقزح كاطعاف * ابهذ راطنق نيثلثو
 كلممل اهاطعاف انوهي كولم اهسبل يتلا تافكسلاو برلا تيب باوبا بهذو ةضف ايقزح رشق نامزلا كلذ
 ايقزح يلا اهيلع لزان وه يتلا شيخغل ضرا نم طرشلا, ريبكو شارما ريبك لسراف لصوملا كلم داعو * لصمملا
 لقح يف يتلا ةيولعلا ةريحجلا دعصم يف اوماقاؤ ميلشروا يلا اودعصف ميلشروا يلا ميظع شيج مهعمو كلملا

  لاقف *ريزولا فاسا نب حاويو كلملا 'بتاك انبشو نزاخغلا ايقلح ىب ميقايلا مهيلا جرخن كلملا اودانو *راصتلا
 تملقتو * تلكوت يذلا لكوتلا اذه ام لصوملا كلم ريبكلا هكلملا هثلل لوقي اذكه ايقزح اولوق طرشلا ريبك مهل

 يلع تلاكوتو يلع تدرمت نيح تلكوت يذلا نم يلع نالإو * هبرجل ةوربجو ةركفو قطنملا مالك كيف نا
 اذكهو اهبقثيو هدي يف تملخد اهيلع لجرلا ءاكتا ام اذا ةيرطصملا ةبصقلا دامع يلع ءتلكتا امنا كناف يرصملا
 ايقزح دعبا اذه وه سيلف انلكوت انهلا برلا يلع امنا يلا تملق .ناو * هيلع نولكوتي نيذلا عييمجو رصم كلص نوعرف
 يديص ةعاط يف اولشداف نالو د ميلشرواب نيدج-ت دحاو مبذم مادق نأ ميلشروالو !ذوهيل لاقو ميابذلاو دعاوصلا
 نم دحاو هجو درت فيكو # انيلع مهبكرتف ناسرف ناك نا ليغلا نم سرف يفلا تليطعاف لسوملا كلم كلملا
 برلا نم لزعنم نا بسحتن نالو # اليخو بكارم كيطعيل يرصملا يلع تلكوتو راغصلا يديس هيبع رارحا
 طرشلا ريبكل ريزولا حاويو بتتاكلا انبشو ايقلح نب ميقايلا لاق , * اهبرخال ضرالا هذه يلع تدعص هتدارا ريغب وأ
 يلع مايتلا بعشلا مادق ةيناربعلاب كديبع ملكت الو عمسنو اهب فرعن اناف ةينامرالا ةغللاب كديبع عمم ملكت
 نيذلا موقلل لب لوقلا اذه لوقال يديس كلملا يثعب مكديسل الو مكيلا سيل طرشلا ريبك مهل لاقف * ريسلا
 :يدانف طرشلا ريبك ماقو *راصحلا يف مكعم ميلاوبا اوبرشيو مهعيجر اولكدلي اليل كلذ لوقا روسلا يلع سولج
 ايقزح مكيغطي ال كلملا لوقي اذكه #2 لصوملا هكلم ربكألا كلملا لوق اوعمسا لاقو ةيناربعلاب لاع توصب
 ةنيدملا هذه ملسي الو مكيم# هناف برلا يلع اولكوت ايقرح لوقي الو * يدي نم مكيمح# نأ ردقي ال هنل مككلم
 اناو اريخ يعم اوعنصا لصوملا كلم لوقي اذكه ينا لجا نم ايقزح نم اوعمست الف * لصوملا كلم دي يف
 »+ هبج ءأم دحأ لك برشيو هنوتيزو هنيتو هصورك دحا لك لكايف يلا أوحرخاو اوعنصت امم رثكا مكعم عنصا

 . «لسعلاو نمسلاو نوتيزلا ضرا موركلاو ربلاو ةكربلا ضرا رامثلاو ةهكافلا ضرا مكضرا لثم ضرا يلا مكقوساو يتا يتح
 نم هلا عاطتسا نأ لعلف » ينيج“ برلا نأ ىلوقيو مكيغطي او ايقزح نم اوعمست لو اوتومت الو اوشيعو
 اولعو عانو ميورفس هلا نيف دافرو ةامح هلا نياف * لسوملا كلم يدي نم هضرا يجني .نا ممالا ةهلا
 ' هبرلا يجني يتح يدي نم هضرا ان ضرالا هذه هلا عيمج نم نمو * .يدي. نم نورموش اوجن مهلعلا
 +: الوق هيلع اودرت ال لاقو مدقت ايقرح كلملا نال اباوج هيلع دري ملو ببعشلا يمكسف * يدي نم ميلشروا
 دوربخأف مهبايث ةقوقشم ايقزح يلا ريزولا فاسا نسب حاويو بمتاكلا انبشو نزاحنلا ايقلح نب ميقايلا يتاو
 ْ ظ * طرشلا ريبك لوق

 بتاكلا انبشو نزاحلا ميقايلا ثعبو # هللا تيب لخدو اعيسم سبلو هبايث ىتش ايقزح كلملا عمس املف
 ةرضملا موي مويلا ايقزح لوقي اذكه هل نولوقي * صوما نب يبنلا ايعشا يلا حوسملا نيسبال ةنبكلا خويشو
 ٠ يبك لوق كهلا برلا عمسي لعلف # ةدلاولا يف ةوق سيلو ةدالولل ضاخملا غلب دق هنال مويلا زحرلاو ةمقنلاو
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 و



 و

 بللطتف كلا برلا عمس يذلا لوقلاب هيزاجيف يحلا هللا ريعي ياسوملا كلملا هديس هلسرا يذلا طارشللا .
 اذكه يبنلا ايعشأ مهل لاقف #* يبنلا ايعشا يلا كلملا ايقزح ديبع يتأاو * تميقب يتلا ةيقبلا يلع يلصتو

 * لصوملا كلم لوسر يمادق يرثتفا نيح تمعمس يذلا لوقلا نم فخت ال هللا لوقي اذكه مكديسل نولوقت
 كلم دجوف طرشلا ريبك عجرو #* هضرا يف لتقلل هحرطاو هضرا يلا عجريف اربخ عمسيو احور هيف عضا ياف
 شوكو ةشبجلا كلم قاهرت نا عمس هنا لجا نم * شيغل نم لحر هق هنا عمس هنال انبل يلع لتاقي لصوملا

 لوقتو هيلع لكوتت يذلا كبلا كيغطي ال #* هل لوقي اذوهي كلم ايقزح يلا السر ثعبو عجرف هلتاقيل جرخ دق
 يتلا ضرالا عيمجب لموملا كولم عسص يش لك تمعمس دق انوه * لصوملا كلم ديب ميلشروا ملسي ال هنا

 نارحو نازوغ يابا اهوبرخأ يتلا هضرا مهنم دحاول بوعشلا ةهلا انو ملس .لعلا #- وهنتو ملست تنمناو اهوبرخآ :

 * اواعو عانو ميورفس ةيرقلا كلمو دانر كلمو ةامح كلم نيا * رسالاد يف نيذلا نادع ءانباو فاصارو
 ايقزح يلصو #* برلا مادق باتكلا ايقزح رشنو هللا تيب يلا دعصو هارقف لوسرلا دي نم باتكلا ايقزح ذخاف
 تاكلمم عيمج. يلع كدحو هللا وه تناو ميبوراكلا يلع سلاجلا ليارسا هلا زيزعلا بير اي لاقو هللا مادق

 عمتساو رظناو كينيع بر اي متفا عمتساو كععمسب بير اي تصنا * ضرالاو تاومسلا تنعنص تننا ضرالا
 * ضرالا بوعش اويرخا لسوملا كولم نا بير اي ىلا * يلا هللا ريعي ثعب يذلا بيرام لوق عيمج
 * اهوقرحاو ةراججلاو بشغلا نم سانلا يديا ةعنص اهنكلو ةهلا تسيل اهنا لجا نم رانلاب اهودقوأ مهتهلاو مهضراو
 . ايعشا ثعبو #»* كدحو هلآلا برلا تننا كلنا ضرآلا تاكلمم عيمج ملعتل هيدي نم انصلخ انهالاو انبر اي نآلاو
 لسوملا كلم بنسب يدي نيب تيلص ام لئمك ليارسا هلا برلا لوقي اذكه لاقو ايقزح يلا ايصوما نب يبنلا
 كرقحت كنا برلا لاق لصوملا كلم يلع ةوبن ايعشا لاقو # هيلع هتلق يذلا لوقلا لكو كتالص تععمس دقد

 نم يلعو تيرتفا نم مادقو تريع نمل # ميلشروا تائب كارو اهسارب دونتو نويص ةنبا ركبلا لب يزهتستو
 ةرثكب نا تلقو برلا تريع كلسر ديبو + ليارسأ سودق يلع ولعلا يلا كيينيع تمعفر كلتتوص تمعفر

 باغ ةياغ ولع يلا لخداو هنيبرش رايخو عطقاف هزرا مايقو نانبل لفاساو لابجلا ولع يلا دعصأ ان يبكارم
 يلا تععمس اما # ةميظعلا رابنال عيمج يليخ رفاوح فشناو لويسلا ءاملا برشاو رفحا انآ * لمركلا
 *» ةميظعلا نيادملا لثم ادلص ابارخ اهريصتل اهتيج نللاو يلوالا مايالا نم اهتددعاو رهدلا ميدق نع اهتعنص
 لقحلا شيشح لثمو تابذلا ةرضخ لثمو ضرالا بشع لثم اوناكو اوزخو اورسكناو مهتوق تمفعض اهناكس نيذلا
 تارثحا نيح #»* تربكت !ناملف هفرعا يناف كجرخ#و كلخدعو كدعقم ه#* ةمياقلا مادق لظلا لئمو

 يتلا قيرطلا يلا كدراو كيتفش يف ماجلا, كيرغنم يف مازغلا ينلا يناف يلا دعص كلأرتفاو يلع تمظعتو
 بصغلا بصخ ةيناثلا ةنسلاو ابصخ ةنسلا هذه لكات يا نوكت هذهو ايقزحل يبنلا ايعشا لاقو * اهيف تيج

 أراكع نوئبي اويقب نيذلا اذوهي ينب ةيقب نودادزيو * اهرامث اولكو امورك اوبصناو اودصحأاو اوعرزاف ةئلاثلا ةنسلاو
 * اذكه لعفي زيزعلا برلا ةيمعل نويص نم تالننالاو يقابلا جرخ ميلشرروا نم نآل * قوف ارامث عنصتف لفسا

 اهيلع رودي الو امهس ابيف يعري 2و ةنيدملا هذه لخدي 2 هنأ لصوملا كله يلع برلا لوقي اذكه نا لجا نم

 لوقي لخدي ال ةنيدملا هذه يلاو عجري ابيف ءاج يتلا قيرطلا يف نكل # انمك اهيلع نمكي الو حللسلاب هطول الو
 . ' لرن ةليللا كلت يف ناك املو # يدبع دواد لجا نمو يلجا نم اهصلخاو ةنيدملا هذه يلع لحاو * برلا
 ميفجم |ذاو اررطتقا ارارو .اريمبتت| املف, .نيتقل .منلا نينامزو بحر تنل هيه لدوقلا ركسع ف لدقن تعا تلد
 تيب يف دجعسل وه اميفو * يونيذ يف سلجو لصوملا كلم بيراعكس عجرو اوقلظناو اولحرف # ةتيم دانجالا
 + مودحرسا هنبأ دعب كلمو طاررا ضرا يلا اوتلفناو فيسلاب هونب هلدقف راصاراشو سيلموردا هيلا حارصن



 نورشعلا 00 ْ

 اي نوا ا راع ادا ف 6-0 * ايهت 00 تيم كنا لجا نم: تلد
 * اميظع ءاكب ايقزح يكبو تمعنص كسمادق انسح ناو بلقلا ةمالسبو ريغلاب كمادق تكلس ينا ركذا ببر
 اذكه هل لقو بعشلا ربدم ايقزح ىلا عجرا نأ # ايعشا يلا برلا يحواف رادلا طسو يلا جرخ نكي مل ايعشاو

 يلا دعصت ثلانلا مويلا يبو كيفشا اناو كععومد ترصباأو كتالص تمعمس دق ينا كيبا دراد هلا هللا لوقي

 ةنيدملا هذهو تمنا لسوملا كلم دي نم كصلخاو ةنس رشع ةسمخ كرمع يلع كديزاو # هللا تيب

 راربتف حرجا لع محار نيتلا قرو نم ذخ ايقزح ايعشا لاقو * يدبع دواد لجا تو يلجا نم اهصلخأو

 0 ةرشع لظلا ريسي لاق يذلا لوقلا برلا قا هللا دنع بكل ها هذه ايعشا هل لاقف * هللا

 عجري لب اذكه سيل نكلو تاجرد ةرشع لظلا ريسي نأ ريسي رمأ اذه ايقزح لاق * تاجرد ةرشع عجري وا
 هيارو يلا سمشلا زاحا جرد يف لزنو جردلا يف لظلا عجرف برلل ايعشا يعدف #* تاجرد ةرشع هارو ىلا لظلا

 عمسصس ن مح ًايقزح يلا ادقو انك لباب كلم نادلب ى نادل خودرم ثععب نامزلا كلذ يو * تااجرد ةرشع ْ

 ايقزح ذخاو ةبيط اناهداو يرافاو ابهذو ةضف هتنازخ تيب يف مهلعجو ايقزح مهب حرفف * شاعو ضرم ايقزح نا
 0 ه0 ترتب مل تتار يف يح لو نينا تنوي عييمجو ةرياخد مهاروأو كلملا | لس

 7 ايقزح لاقف كتيب يف اورصبا يذلا ام لاقف د يوتا لباب يه يتلا ةديعبلا ضرالا نم ايقزح لاقف كرتا

 ايقزعل ايعشا لاقف +* يتنازخ يف كلذكو هايا مهتيروا دقو الا يتيب يف يش تكرت امو هورصبا دق يتيبب ف يش
 مويلا يلا ثلوابا اهظفح يتلا نيازغلاو كتيب ينو كدنازخ يف يش لك لمحو يتات مايا هذه د هللا لوق عمسا
 اونوكيو نوذخوي مهدلتو كنم نوجرخي نيدلا كينب نمو * هللا لوقي يش. كل كرتي و بصهذت لباب يلا

 يف اربو اريخ نوكي نأ بمحا تملق يذلا لوقلا انسح ايعشلل ايقزح لاقف * لباب كلم لكيه يف امادخ

 يف بوتكم هناف ةنيدملا يلا ءاملا لاخداو ةيقاسلاو ةريحملا هتعنصو هتوربج. عيمجو ايقزح رومأ رياسو » يمايا

 * هيابا عم ايقزح عجضلاو #* ادرهي كرار

 همأ مو نس نيسمفو مخ ميرو لم مانو م ةرشم يعنلا نا ودي اسنم هنأ هدعب كلمو

  عجرو #* ليارسا يب مادق نم هللا مهدابا نيذلا ممألا تاساجن لثم هللا مادق ءوسلا عنصو # هبيصبح

 ليارصا كللم باخا عنص امك اجح اضيا عنصو لعابل احبذم ماقاو اهعلق ايقزح هوبا ناك ىلا يتلا دعاوصلا ينبو

 لحا ميلشرواب يا هللا لاق يذلا عضوملا يف هللا تيب يف مباذم ينبو + اهدبعو ءامسلا موجن عيمجل دهسو
 عنصو شعنتو صرمتو راذلاب هنبا قرحاو # هللا تيب يراد يف ءامسلا دونج عيمجل مباذم ينبو * يرون
 يذلا تميبلا يف هللا تيب يف هدوبعم منص لعجو » هيضغيل هللا مادق رشلا عينص نم رثكأو نيفارعلاو نيفايعلا

 اهيف يمسا عضا ليارسا طابسا عيمج نم ترتخا يتلا ميلشروابو تيبلا اذه يف هنبا ناميلسلو دوادل هللا لاق
 يذلا لك اوعنصو اوظفح نأ مهيابال تبهو يتلا ضرالا نم .ليارسأ لج, لقلقا نا اضيا دوعا ال» *رهدلا يلا
 ممالا لثم وسلا اولمعو اسنم مهاغطاف اوعمسي ملف * يسوم يدبع مهاصوا يتلا عيارشلا عيمجو طقف مهتيصوا
 نب اسنم عنص نيح + ءايبنألا هديبع ةنسلا ىلع برلا لاقو #* * ليارسا ينب مادق نم برلا مهدابا نيذلا



 + همانصاب !ذوهيل يطخو هلبق اوناك نيذلا نيينارومألا لثم عنص يشب لك يف ءاطخاو لاعفال هذه اذرهي كلم ايقزح
 هب ب عبس نم لك يتح ميلشروا يلعو اذوهي يلع يولبلا يتاس نا ليارسا هلا هللا لوقي اذكه اذه لجا نم
 نم اهكلهاو ميلشروا بيرضاو باخا تيب نازيمو نورموش لبح ميلشروأ يلع يقلاو #0 هينذا اعلك تصني
 0 اونوكيو مهيادعا دي يف مهملسلو ينثارو ةيقب كرتاو #* اذويي يف انم عمص يتلا ةساهنلا عيمج

 * موهلا يلا رصم ضرا نم مهوابأ جرخ موي نم ينوبضغي اوناكو يمادق اياطخلا اوعنص نيخ + مهيادعا عيمج
 مادق وسلا عساصو ادوهيب يطخ يتلا داياطخ يوس ابناهن ايناح ميلشروا د يح ادح 0 امد قرهأ أيسنمو

 * اذوهي كولم رابخا رفس يف ةبوتكم اهناق اهب ءاطخا يتلا اياطخغلاو عينص يشن لكو اسنم رومل ريابو * برلا
 نيرشعو يتنثا نبا وهو * ةنبآ نوما هدعب .كلمو ةتازملا نانج يف هتيب نانج ,يف ربقو هيابا عم اسبفم ميجضناو

 ,ومسلأ عساصو » ثابطي نم يذلا صودح ةنبا ثاملس همأ مسأو نيتنس ميلشرواب .كلم ماقأو تلم نيح ةدس

 ديل ندهجسو ووبأ اهدبع ينل مادصالا دبعو هوبا كللس يتلا قيرطلا لك كلسو * ةوبا اسنم عنص امك هللا مادخ

 مبعش اولتقو # هتيب يف دولجتف هيلع نوما ديبع اودرمتف * برلا قيرط يف كلسي ملو هيابا هلا برلا كرتو
 يش لكو نوما رومأ رياسو * هذعب هنبأ ايشمي ضرألا بعش بعش اوكلمو نوعأ كلملا يلع أودرمت نيذلا عبيمح ضرألا

 + نيازخغلا نانج يف دربق يف دوربقو * ادوهي ترسراس ا راسو بتحس بح

 كا نورشعلاو يناثلا لصفلا -

 ةنبا اديدي هما مساو ةنس نيثاليو يدحا ميلشرواب كلم ماقاو نينس نامث نبا وهو ايشوي هنبأ هدعب كلمو
  اهنع لدعي ملو هوبا دواد اهكلس ينلا قيرطلا عيمج يف كلسو هللا مادق انسح عنصو * ثقزب نم يتلا ايرزع

 يلا بتاكلا ملسم نب ايصلا نب نافاش كلملا ثععب ايشوي كلم نم ةرشع ةينامث ةنص ينو # الامش الو انيمي
 تلو تع يذلا ا يب تلح يتلا ةصفلا ملسيف ريبكلا نهاكلا ايقلح يلا دعصا # لوقي هللا تسيب
 تيب ,يف اديدجت اوئثدحتل هللا تيب يف لمعلا عانصو نيرامنلا يلا اهوملستو * بعشلا نم باويالا ةظناح.

 100 + هللا تيب نارمعل ةتوحنم ةراهحو ابشخ اورتشيل نييانبلاو نيشاقنلاو نيراجتلا يلا اهوملستو هللا
 نافاشل ريبكلا نهاكلا ايقلح لاقف » نولمعي اوناك ةنامالب مهنال مهيديا يلع يرجت يتلا ةضفلا يلع مهبساحي نكي
 يتاو : * هارقف بتاكلل سومانلا رفس نهاكلا ايقلح هاطعاف هللا تريب يف سومانلا نم ارفس تدجو . ينأ ببتاكلا

 نيذلا ةسوقلاو لمعلا عانص يلا هللا تيب يف تدجو يتلا ةضفلا كديبع اوملس لاقف كلملا ملعيل بتاكلا نافاش
 * كلملا مادك نافاش هارقف نهاكلا ايقلح ياطعأ سومانلا نم ارفس لاقو كلملا نافاش ربخاو #* هللا تيب يف

 اخضبع نب روكبعو نافاش نب ماعيحاو ايقلح كلمثا رمأاو # هبايث قش سيومانلا رفس لوق كلملا عمس املف
 عيمج يلعو بمعشلا غيمج يلعو يلع برلا نم اولاساف أوبهذا * لاقو كلملا دبع .اياسعو تتاكلا نافاشو
 لوق انوابا عمسي مل نيح انيلع .برلا بضغ يذلا بمصضغلا وه ريبك هنال دجو يذلا رفسلا اذه لوق يلعو ادوهب

 بتاكلا نافاشو روكيعو ماعيحاو نهاكلا ايقلح بهذنف #* هيف بوتكم وه يذلا لعفيل رفسلا اذه ف برلا
 ةسلاح ميلشرواب ةنكاس تمناك ريو ةادآلا ظناح ساح دح نب أوقت نب مولاش ةأرممأ ةيبدلا يدلح يلا اياسعو

 اذكه #* يللا مكلسرا يذلا لجرلل اولوق ليارسا هلا برلا لوقي اذكه تلاقف # ابل اولاقو اهوملكف عوشمملاب
 * ادوهي كلم ارق يذلا رفسلا اذه ليواقاأ عيمج هناكس يلعو ناكملا اذه يلع يولبب ينا .ادوه برلا لوقي

 برلا لوقي ناكملا اذه يف .يبضغ فيس ميهيدايا لاعفاب ٍنوبضغاو رخا ةهلال تاروخجلا اوعضوو .فوكرت نيح
 لوقلا  ليارسا هلا برلا لوقي اذكه نولوقت !ذكه برلا نم اولاستل مكثعب يذلا اذوبي كلملو #* مكديباف
 هنأكس يلعو .ناكملا اذه يلع بىسماق يذلا تركشس امل برلا مادق نم .تمعزفو كسبلق ضرم 8 9 تبعمس يذلا

 يناف اذه لجا ىم * برلا لوقي ىمعمس دق اضيا اناف يمادق تميكبو .كبايث تمققشف ةنعللو يزغلا نوكي هنا



 ف نال اذه ىلع نيا ىلا يللا م يع كي رت الاس كر يمه تل يلا كمضا

 ظ * با ١ كلملا يلع

 نورشعلاو ثلاثلا لصفلا :
 تايب تاج داي. سي سوجي 00 خيش عيمج هيلا عمم كلملا ثعبف

 يري اركلسيل بلا مادق 0 ماقاو ريما يلعب كلملا ماقو * هللا تيب يف 58 يذلا قاثيملا رفس ليواقا
 5 يف بودكملا قاثيملا اذه ليواقأ اوميقيل :مهسوفن لكبو مههبولق لكب هدوبعو هتادابشو هاياصو أوظفحتأو برلا
 باوبالا ةظفحو ةارو نيذلا ةنهكلاو ريبكلا نهاكلا ايقلح كلملا رماو »* قاثيملا اذهب بعشلا عيمج ماقو رفسلا
 ءامسلا كونج عيمجلب كاسنالاو منصلا لعابل تلمع تناك يتلا تاودالا عيمج هللا تيب نم اوجرخي نإ

 كولم مهوماقا نيذلا ةندسلا لتقو د ليا تيب يلا اهبارت حرطو نوردق يداو يف ميلشروا نم اجراخ اوقرحاف
 سمشللو ,منصلا لعابل نورخب# اوناك نيّدلا ميلشروا يلاوحو اذوهي يرق يف دعاوصلا يلع تاروخبلا اوعضيل اذوهب

 نوردق يداو يلأ ميلشروأ نم اجراخ هللا تيب نم ةكيسنلا جرخاو #* ءامسلا دونج عيمجو بكاوكلاو رمقلاو
 تميب يف نيذلا ءانزلا تويب علقو * بعشلا يلب روبق يلع اهبارت حرطو بارتلا لكم اهلعجو راثلاب ابقرحاف
 دعاوصلا علقو !ذوهي يرق نم ةنهكلا عيمجب يتاو * كانه كاسنالل بايثلا نجسني نك نيذلا ناوسنلاو برلا
 .يف يتلا صالغلا باب لخدم يف يلا ةدعاصلا لتر عيبص ردن 'ىلا قاد نم ةتاروطللا اهيف ةنهكلا اولعج يتلا
 ريطفلا اولكأ ام انآ ميلشرواب برلا ”مبذم يلا دعاوصلا ةنهك دعصت نكت ملو * لجرلا لامش يلع يتلا ةنيدملا

 هتنيو_ هنبا لجرلا يقليل منهج يداو يف يذلا ثافت يف اذوهي ثتلولس عئص يتلا دعاوصلا علقو #* مهتومخأ عم

 كلملا نيعا ناثان ةنازرخ يف تيبلا لخدم يف سمشلا اذوهي كولم يطعا يتلا ليلا .قتقو لما رانلا يف
 نيلجعلا عنص يذلا اذوهي كلم زاحا هيلع مبذ يذلا مبذملاو *رانلاب اهقرحا سمشلا ةبكرمو !دورف يف يذلا
 يداو يف اهبارت يفلاو كانه نم بهذو كلملا اهعلق هللا تيب يراد يتلك يف انم عنص يذلا مباذملاو
 ثورتسعل ليارسا كلم ناميلس هانب يذلا دسفملا لبجلا نيمي نم ميلشروا مادق يتلا دعاوصلا» * نوردق
 باصنالا رسكو ه»* ايشوي كلملا اهعلق نومع ينب ةكيسن موكلملو نييباوملا ةكيسن شوماكلو نييناديصلا ههلا

 نب ماعبروي عنص يذلا, دعاوصلاو ليا تيب يف يذلا مبذملا اضياو * سانلا ماظع اهنكاما ءالمو كلسنالا :عطقو
 قرحاو بارتلا لثم اهثدو ةدعاصلا قرحاو اهعلق ةدعاصلا كلتو .مبذملا كلذل اضياو ليارساب يطخ يتلا طابان
 هسجنو مبذملا يلع اهترحاف روبقلا نم ماظعلا ذخاو ثعبف لبجلا يف كلسنا روبق رصباف ايشوي تفتلاو * كاسنالا
 اولاقف ةأرا يذلا لاثملا اذه ام كلملا لاقف * لوقلا اذهب يدان يذلا ايعمس.هللا يبن لاق يذلا بيرلا لوق لثم

  يدانو كمتاأ هتلعف يذلا لوقلا اذه عيمج صقو أذوهي نم ءاج يذلا هللأ يبن ايعمس اذه ليبأ تريب ةيرقلا لها هل

 هيف :دسجو املاس هربق يقبف هماظع دح ا ترم الو هربق يلا دحأ برتقي ال هوكرتا لاقف * ليأ تيب مبذم يلع هب

 ايشري اهدعبا برلا اوبصغيل ليارسأ كولم تمعنص يذلا نورموش يرق يف يتلا دعاوصلا ثوب عيمج اضياو # ايقأب

 مبذملا يلع تاروخبلا نودعصي اوناك نيذلا دعاوصلا ةندس عميمج مبذو * ليا تيب يف عسص ام لثم اهب عنصو

 مكهلا برلل احسن اولمغا لاقو بعشلا عيمج كلملا رماو #* ميلشروا يلا عجرو اهيلع سانلا ماظع قرحاو
 يف اوصق نيذلا ةاضقلا مويا نع عضنلا اذه لثم لفعيب مل هنا لجأ نم *  قاثيملا اذه رفس يف بوتكم وه امك
 مصفلا اذه لمع ايثوي كلملل ةرشع ةينامث ةنص يف الا #* اذوبي كثلولمو ليارسا كولم عيمج يف الو ليارسا
 اذوهي ضرا يف ترهظ يتلا ةساجنلا عيمجو كاسنالاو مانصالاو نيفارعلاو نيصارعلاو ةرحسلا اضياو * برلل ميلشرواب
 ايقلح هدجو يذلا رفسلا يف 998 ةيروتلا رفس يف برلا ليواقا ميقي يلا ايشرد اهدابا ميلشروا قاوسا ينو



0 

 بيوتكم وذ امك هول عيمجتو هبلق عيمجا هللا 0 ا ا * هللا تيب ؟ نهاكلا

 ةئيدملا هذه ضفرأاو ليارسا 56 امك يمادق نم ةدعبأ يناف 18 اضياو برلا لاقو # اين هبضغا يذلا

 يف بوتكم هناف عنص املكو ايشوي رومأ رياسو * يمسأ هيف نوكي نأ تملق يذلا تميبلاو ميلشروأ تيبحا ينلا

 بمصهذف تارغلا ربن يلع يذلا جبنم يأ رصق كللم يرعلا نوعرف دعص همايا يو ه»#* انوهب كولم رابخا رفس

 يذلا ميظعلا هلالا اذه رذحأو ينع يت تمريج كيلا سيل بهذا نوعرف هل لاقف هلتاقيل هوحن ايشوي كلملا
 هديبع هوذخاف * كلاذه هرصبا نيح ودج“ يف هلتقف ةوقرتلا يف مهسب نوعرف هبرضف ايشوي هنص عمسي ملف يعم

 ءرويسمل ايشوي . ب 0 ضرآلا اسعش ذخاف ربق ف كانه ةوربقو ميلشروأ للا ةولمحو وده" ف تام امل

 ةنبآ لودمح تاع ربشا ةهثالث ل ةئال 0 * هيبأ ب سا يأ 6

 0 هب لخدو اريسأ دعم نوعرف 0 7 00 6 ا ها ايشوي 0 0 نب ميقايلا يمل

 لك نم نوعرف يلع ضرألا بعش نم تذخأ اهنا نوعرفل ميق ايوي اهطعا بصهذلاو ةضفلاو * كانه تامف رصم

 موي ميقايوي ناكو 7 جرعألا نوعرف مسأ يلع ابهذو ةضف نوطعي أوناك كلذك لمتح ام ردقب فبعشلا وع دحاأو

 * ةمارلا نم ايآرغ .هنبا اديبز هما مساو ميلشرواب اكلم ةنس ةرشع يدحا ماقأو ةنس نيرشعو ةسمخ نبا نوعرف هكلم

 ظ * هرابا لمع امك هللا مادق وسلا ميقايوي عنصو

 نورشعلاو عبارلا لصفلا ظ

 يلع 98 نومع يبا نقريحم ةنازها ردسي مودأ شويجو ةيينادلكلا ن شويج برلا هب يرغاو * هيلع
 يلع ريبك بضغ ناكو »+ برلا مف نم ءايبنالا هديبع نسلا ىلع هب ملكت يذلاكو برلا لاق امك مهوكلبيل اذوهي

 امد ميلشروا ءالمو قرها يذلا يئزلا مدلاو * عمص يشب لكو اسنم اياطخ لجا نم همادق نم مهدعبيل ١دوهي

 هبيرتاب هناف عنص يش. لكو ميقايوي روما ريا + اسنم اهقرها يلا ؛ .امدلا ماقتنا كرتي نا برلا بمحل .ملو ايكز

 نيح 5 هس تل لك يذلا سم تارئر ل رثسرم سذنأ لا كلم ىف مانا يل عض

 هماو وه لباب كلم 1 !ذرهي كلم 00 جرمف + يلشروأ 1 0 1 ىفرلا يلع لباب ا
 مث نم جرخأ رصنتخمب كلم نم ةفمانلا ةنسلا فو # هابسو هعم لباب كلم هقاسف هءانماو ةواربكو هديبعو

 كلم ناميلس ناك يق بهذلا ةينا عيمج تو كلملا لا تيب زتك يف امو برلا تيب رذك يف ا لح

 ميلشروأ نم يبسلا 5 0 0 ءاربك 0 هيانمعأو كلملا نارسنو كلملا 7 لباب 01 نالجاو تكلملا يابو

 يف لباب كلم مهب يتا ةلتاقملا .لاجرلا عيمجو فلا طارخلاو سردلاو فلا ةعبس ةوقلا لاجر عيمجو #* لباب يلا
 ناكو # ايقدص امسو ميلشروأ يلع هناكم اكلم هلعجن نيخ ءايوي مع اينثم لباب كلم ذخاو ٠ + لباب يلا يبنلا
 - ةنبأ لوطمح هما مسأو ةنس ةرشع يدحا ميلشروأ يلع كلسس ماقاو ةنس نيرشعو يدحا نب كلم موي ايقدص



 ينح ميلشروا يلعو اذوهي يلع برلا بضغ ناكو # ميقايوي عنص امك هللا مادق .وس عنصف ه# انبل نم ايسرا
 ٌْ : * لباب كلم رصنتخب ىلع ايقدض درهتو همادق نه مهحرط

 ا +. جيو .ةورتعلاو سماخلا لصفلا
 لكو وه لباب كلم رصنتخا دعص ب را راسل نسم مايا ةريشع يف ايقدص ةكلمم نم ةعساتلا ةنم ةنسسلا ا 0

 ةئسلا يلا اهرصاحي ماقاو  اهْيَلَع ”قيضو اًرصاحو ايلوَح نم اًجاَرْبَأ ابيلع ينبو ابو ميلشرؤأ :ي لع ”لزنف هش
 ملو ميلشروا يف عوبجلا دتشا ابنم عبارلا ريغلا نم م ةعست فو | * كلملا ايقدص كلم نم ةرشعأ يا

 قلطناف ةنيدملاب 0 نيبناولكا لاجر اوناكو مهعم كلهلا. .ايقدص جا رخو كلملا نا 1 يلا
 م [روغ ف يركرداف كلملا تّلَخ' نيينادلكلا شح درطو + (لْيَسلا قيرط ف ةعم ن نيذلا لاجرلاو ايقدص كلملا
 وير مسةملكف ثلبد ريا لبا كلم متسع لا هودعصأو كلملا اوذخاف, * هنع قرتفأ دف هْشيِح عيمجو ةدحو احارا

0 

 ٍليلتلاِب ةطبرو ةأمعأو ايقدم ينيع لَك مث همادق 2 يا ايقدص دالوا لباب كلم رصنتخب ذخاف.. م هتجعب يوم مل ةممن ََى م ممم
 نم سماخلا رهشلا نم مايا ةعست يفو + هتوم موي يلا تابلاطملا ٍلرّنَم يف هلعجو لباب يلا ةلمحر /ُهيدعل
 * ميلشروا ي !أ لباب كلم دنع طا دبالا ريبك نأ درزوبن ءاح ىلباب كلم رصئتغا كلم نم ةرشع ةعساتلا ةنسلا

 اهقرحا .اربكلا تويب عيمجو 0 لزنم لكو ميلشروا تويب عيمجب كإ كلملا تيبو هللا تيب ١ قرحأو قاف
 ريبك ذخاو * طرشلا ريبك عم نيذلا نيينادلكلا شيج عيمج ِهوُدنَنَو اريدتسم ميلشروأ روُس حلقو ,.* رادلاب
 ميلشرواب ناك يذلا شيجلا رياسو لباب كلمل اوعقو نيذلا يراسالاو ةنيدملا يف اوقب نيذلا بعشلا م طرشلا
 ضرالا نيكاسم نم نادرزوبت لعجو د»* لباب يلا مهقاسو مهابسو لباب :كلمل يذلا طرشلا ريبك نادرزوبن مهالجا

 هللا تيب يف يذلا ساحنلا رحاو لوفسلاو هللا تيب يف يذلا ساحنلا ةدمعالا»و * نيحالفو نيمارك اهيافعضو
 عيمجو يراكسلاو رودقلاو لجارملاو سادقالاو لباب يلا ةودو ر ةولمهف سامتلا عسيمج اوذخاو نوينادلكلا ةرسك
 * سووكلاو ةضنلاو بصهذلا جاردالاو رماجمعلاو ه#* اهوذخا هللا تميب يف اهب نوم دهتسي اوناك يتلا سامتلا تاودا
 هللا تيبل كلملا ا مهعنص يتلا لوفسلاو دحاولا ساحنلا رمبلاو نينثالا سامنلا ةدمعالا طرشلا ريك ذخاو
 هيلعو اهنم دحاولل اعارذ رشع ةينامث ذومع لك لوط ناك دمعلا هذهو *« يناوالا هذه ساعنأ يصح انزو نكي مو
 يلع يناثلا دومعلا اذه لدمو "ساحن اهلكو اهلوح ةناحالا يلع نامرو لاو عرتلا ةثالث اهلوط سان نم ةئاجا

 ةئاللو هدعب نم ريصي يذلا نهاكلا اينفصو ةنيكلا ريبك ايراش رصنصخمب دبع طرشلا ريبك اضيا نخاو لا

 هجو يرظان نم لاجر ةعبسو . برحلا يوذ يلع ليكو ناك يذلا. ادحاو امداخ ةنيدملا نمو + باوبالا ةظفح

 نيدوجوملا ةيعرلا نم لاجر ةعستو ضضرالا بسعش شيل شيجلا سيير بستاكو ةيرقلا يف اودجو نيذلا كلملا
 0 كلم مهتاماف * ثالبد يلا لباب كلم يلا مهب راصو طرشلا ريبك نادرزوبن مهذخاو # ةنيدملا طص
 8 لباب كلم مهاقب نيذلا ادوبي دلب يف نيياقبتملا موقلاو #* مهضرأ نع 6 نوبيلا الجاو ةاممح ضرا يف كالبد

 اوتاف ايلدج لباب كلم لكو دق نا مهباحساو مه ركسعلا اسير لك عمسف * نفش نب ماقيحا نب .ايلدج مهيلع
 مه يتكعم نب اينازايو يتفوطنلا باموحن' نب ايراسو حرق نب نانحويو' اينثن نب ليعامسا ةفصم يلا ايلدج
 لباب كلمل اودبعتو دلبلا يف اوهبتا نيينادلكلا اودبعت لب اوفامنل ال لاقو مهلاجرلو ايلدج مب] فالحو . * مهب اخصأو

 اوبرضف لاحر ةرشعو ةكلمملا لسن نم عمشيلا نب اينشن نب ليعامسأ ءاح عباسلا رهشلا يف ناك املف + مكل راضين
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 اسيرو ريبك يلا ريغص نم موقلا عيمج > أوماقو : هفصم ف مى أوناك نيذلا نيينادلكلاو كوهيلاو تامو ايلدج

 اذومي ن كلم 5 ةولجل 0 1 سن ناك املو ده نيينادلكلا ةبج نم « اوعرت نا رصم ىلا اولخددو

1-8 



 مهناهل نيباهلا ديب 0 ليارسأ عزز عيمج برا ضفرو * مايألا عيمج «- هوبضفأو هللا مادت وعلا 2 ليارسا

 مو عنلص يللا 1 اياطخ ا * ةميظع اياطخ مهب ا محا ماعبروي

 ليارسا يب الجأو ءايبنالا عيمج ةنسلا يلع برلا لاق امك هيدي نيب نم ليارصأ برلا دعبا يتح * ابنع اولدعي

 لها نمو اواع لها نمو ثوك لها نمو لباب لهأ نم لصوملا كلم باجو # مويلأ يلا لصوملا يلآ مهضرأ نم

 * اهارق يف اودعقو نورموش اوثروو ليارسا ينب ناكم نورموش يرق يف مهنكساو مهدعقاف ميورفس لها نمو ةامح
 * مهنم لتقت تناكو ةدوسالا مهيلع برلا ثعبف هوفاخل الو برلا اوفرعي اونوكي مل ضرألا اونكس ام لوا نصو

 ماكحاو هللا ةعيرش اوفرعي سيل نورموشن يرق يف مهتسلجاو مهتيلجا نيذلا بوعشلا نا الوق لصوملا كلمل اولاقف
 * ضرالا هلا برلا ماكحاو هللا ةعيرش اوفرعي اونوكي مل مهنال مهولتقم مهوعابسلا مهيق قلطا دقو ضرالا هلا برلا

 نوكيو مهدنع دعقيو بهذيف مث نم مهتيلجا نيذلا ةنهكلا نم ادحاو مهل اوثعبا لاقو لصوملا كلم كلملا رماف

 ين نكسف نو رهش نم مهالجا نيذلا ةنهكلا نم ادحاو مهيلا لسراف * ضرالا هلا ماكحاو ةعيرش مهملعيو مهيب

 يتلا دعاوصلا تويب اوكرتو ههلا بعش بععش نودبعي اوناكو # هللا نودبعي فيك مهملعي تلائه ناكو ليأ تيب
 كثوك لهأو ثونب ثوخاس نودبعي لباب لهاو د ناكس مه كثيح مهأرق يف بعش بيعش نو رموش يف اهوعنص ظ

 رانلا 1 نوقرحت نويورفسلاو قاثرتو زم نودبعي نوييارعلاو * اميشلا نودبعي ةامح لهاو لاغرن ٍنودبعي

 7 1 0 مهاصوأو مهعم اتانيم برلا 9 * * ليارسا هامس يذلا بوقعي يب برلا رما يذلا ةيصولا 00

 ريثكلا زعلاب رصم ضرا نم مكدعصا يذلا برلا اودبعأ لب # اهل اوحبذت الو اهودبعت الو اهل اودج“ او رخآ ةهلال
 اهب اولمعاو اهرظفحا مكل اهوبتك ينللا اياصولاو عيارشلاو دوببعلاو * اومجبدا هل اودهساف هل اودبعاف هايا لاعلا عارذلاو

 مكهالا برلا لب # ممالا ةهلال اوكسنت الو اهوسنت آل مكتدهاع يتلا دوهعلاو رخا ةهلال اوكسنت الل #* مايالا عيمج
 اضيا اوناك» »+ نولعفي اوناك يلوذلا مهنكس لثم نكل اوعمسي ملف * مكيادعا عيمج دي نم مكيجتل وهف اوشخا

 اوناك مهوابا عمص امك مهبنب ونبو مهونب اضياو نودبعي اوناك مهمانصالو هللا نوفاخيا نورموشب اونكس نيذلا ممآلا ءالواه
 ] * مويلا يلا أاضيأ مه نوعنصي
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 رشعع نماثلا لصفلا ظ ١

 لس نبا وهو * اذه كلمراعلا ب 9 كلم ليارسا كلن 9 نب م ةنسلا ف

 . ةيربلا يف اهعنص يدوم ناك يتلا س اعلا هيلا عطقو كاسنالا علقو باصنالا رسكو دعاوصلا دعبأ 0 د هاد

 ك0 برلا رمأ 07 داياصو اظفحو ا مع لع ل برا 2 2 هلمق . نم اوناك نب دذلا ف 4 اضيا 1 اذوهي 28

 نيينيطسلفلا برض وهو * ةمدخب ملف لصوملا كلم يع درمتو باغي ل نا هعم برلا ناكو

 يه ينلا اذوهي كلم ايقزح كلم نم ةعبارلا ةنسلا ينو # ةميظعلا ةيرقلا يلا سراعملا حرص نم اهموختو ةزغ يلا
 * ابهعلقو اهيلع لزنف نورموش لصوملا كلم راسعناملس دعص ليارسأ كلم الا نب عاشوه كلم نم ةعباسلا ةنسلا :

 ليارسا كلم عاشوهل ةعسانلا يه يلا اذوهي كلم ايقزح كلم نم ةسداسلا ةئسلا يهو نينس ةنألث دعب نم

 * يادام يرق نازوغ رهن ربو لق مهلزناو لصوملا . يلا ليارسا لصوملا كلم الجو * نورمرش تعلقنا
- 



 يفو * هولمعي ملو اوعمسي مل برلا دبع يسوم مهاصوا يذلا لكو هتاثيم .اودعتو مههلا برلا لوق اوعمسي مل ىيح
 رابكلا اذوهب يرق عيمج يلا لسوملا كله بيراعتس دعص اذوهي كلم ايقزح كلم نم ةرشع ةعبارلا ةنسلا
 تاطخا دق ينا هل لاقو شيخغل يلع لزان وهو .لصوملا كلم بيراعتس يلا اذوهي كلم ايقزح ثعبو # اهذخاف
 ضف راطنق ةيامثلث ايقزح يلع لصوملا كلم عطقف ينع لحراو كيلا هعنداف ينم هبلطت ام عطقاف كيلا
 قو * كلملا ةنازخ تميب فو برلا تيب يف اهدجو يتلا ةصنلا عيمج ايقزح هكاطعاف #* ابهذ راطنق نيثلثو
 كللممل اهاطعاف أنوهي كتلوله اهسبل يتلا كتافكسلاو برلا تسيب باوبا هبمهذو صف ايقزح رشق نامزلا كلد

 ايقزح يلا اهيلع لزان وه يتلا شيخغل ضرا .نم طرشلا, زيبكو شارملا ريبك لسراف لصوقلا كلم داعو د لضوملا
 لقح يف يتلا ةيولعلا ةريحبلا دعصم يف اوماقاو ميلشروا يلا اودعصف ميلشروا يلا ميظع شيجح مهعمو كلملا

 لاقف *ريزولا فاسا نب حاويو كلملا 'بتاك انبشو نزاحنلا ايقلح ىب ميقايلا مهيلا جرخن كلملا اودانو : رلصتلا
 تملقو * تلكوت يذلا لكوتلا اذه ام لصوملا كلم ريبكلا هكللملا كلل لوقي اذكه ايقزح اولوق طرشلا ريبك مل

 يلع تلكوتو يلع تدرمت نيح تكوت يذلا نم يلع.نالاو * برجل ةوربجو ةركفو قطنملا مالك كيف نا
 اذكهو اهبقثيو هدي يف تملخد اهيلع لجرلا ءاكتا ام اذا ةبرطصملا ةبصقلا دامع يلع ءتملكتا امنا تلناف يرصملا
 ايقزح دعبا اذه وه سيلف انلكوت انهلا برلا يلع امنا يلا تملق .ناو #* هيلع نولكوتي نيذلا عسمجو رصم كلم نوعرف
 يديص ةعاط يف اولخداف نالو » ميلشرواب نيدجست دحاو مبذم مادق نأ ميلشروالو انوهيل لاقو ميابذلاو دعاوصلا
 نم دحاو هجو درت فيكو» # انيلع مهيكرتف ناسرف ناك نا ليغلا نم سرف يفلا تليطعاف لسوملا كلم كلملا
 برلا نم لزعنم يلا بسحتن نالاو # اليخو بكارم «كيطعيل يرصملا يلع تلكوتو راغصلا يديس ديبع رارحا
 طرشلا رييبكل ريزولا حاويو بتتاكلا انبشو ايقلح نب ميقايلا لاق , * اهبرخال ضرألا هذه يلع تدعص هتدارا ريغب وأ
 مايقتلا بسععشلا مادق ةيناربعلاب كديبع ملكت او عمسنو اهب فرعن اناف ةينامرالا ةغللاب تكديبع عمم ملكت

 نيذلا موقلل لب لوفلا اذه لوقال يديس كلملا ينثعب مكديسل الو مكيلا سيل طرشلا ريبك مهل لاقف #* روسلا
 :يدانف طرشلا ريبك ماقو *راصحلا يف مكعم ميلاوبا اوبرشيو مهعيجر اولكملي اليل كلذ لوقا روسلا يلع سولج
 ايقزح مكيغطي ال كلملا لوقي اذكه : * لصوملا ءكلم ربكالا كلملا لوق اوعمسا لاقر ةيناربعلاب لاع توصب
 ةنيدملا هذه ملسي الو مكيمج# هناف برلا يلع اولكوت ايقزح لوقي او »* يدي نم مكيمح# نا ردقي ال هنال مككلم
 اناو اريخ يعم اوعنصا لصوملا كلم لوقي اذكه ينا لجا نم ايقزح نم اوعمست الف * لصوملا كلم دي يف
 » هبج ءام دحا لك برشيو هنوتيزو هنيتو هصورك دحأ لك لكايف يلا اوجرخاو اوعنصت امم رثكا مكعم عنصأ
 . «لسعلاو نمسلاو نوتيزلا ضرا موركلاو ربلاو ةكربلا .ضرا رامثلاو ةهئافلا ضرا مكضرا لثم ضرا يلا مكقوصاو يتا يتح
 نم هلا عاطتسا نا لعلف »* ينيج برلا نا ىلوقيو مكيغطي الو ايقزح نم اوعمست 3و اوتومت الو اوشيعو
 اولعو عانو ميورفس هلا نيف دافرو ةامح هلا نياف #* لصوملا كلم يدي نم هضرا يجني نا ممالا ةهلا
 ١ هبمرلا يمشي يتح يدي نم هضرا ان ضرالا هذه ةهلا عيمج ىنم نمو #*.يدي. نم نورموش اومن مهلعلا
 *: الوق هيلع اودرت ال لاقو مدقت ايتزح كلملا نال اباوج هيلع دري ملو بعشلا تمكسف # يدي نم ميلشروا
 دوربخأف مهبايث ةتوقشم ايقزح يلا ريزولا فاسا نب حاويو بتاكلا انبشو نزاحملا ايقلح نب ميقايلا يتاو
 ظ * طرشلا ريبك لوق

 بتاكلا انبشو نزاحنلا ميقايلا ثعبو # هللا تيب لخدو احسم سبلو هبايث ىتش ايقزح كلملا عمس املف
 ةرضملا موي مويلا ايقزرح لوقي اذكه هل نولوقي * صوما نب يبنلا ايعشا يلا حوسملا نيسبأل ةنبكلا خويشو
 ٠ يبك لوق كههلا برلا عمسي لعلف # ةدلاولا يف ةوق سيلو ةدالولل ضاخملا خلب دق هنال مويلا زجرلاو ةمقنلاو
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 بلطتف كلا برلا عمس يذلا لوقلاب هيزاجيف يلا هللا ريعي ياسوملا كلملا هديس هلسرا يذلا طارشنلا .
 اذكه يبنلا ايعشا مهل 7 * يبنلا ايعشا يلا كلملا ايقزح ديبع يتاو * تيقب يتلا ةيقبلا يلع يلصتو
 * لصوملا كلم لوسر يمادق يرثتفا نيح تمعمس يذلا لوقلا نم فخغت ال هللا لوقي اذكه مكديسل نولوقت
 كلم دحوف طرشلا ريبك عجرو * ةضرأ ف لتقلل هحرطاو هضرأ ا عجريف اربخ عمسيو احور هيف عضأ يلاف

 00 ناقرت نأ تنم هنآ لجا نع ب وع ارو "ا يي ويب مالو لسوملا

 يللا ضرالا عيمج#ب لموملا كولم عدص يش لك تمعمس دق اذوه :*© لصوملا كلم ديب ضررا 5 ال هنا
 نارحو نازوغ يابا اهوبرخا يتلا هضرا مهنم دحاول بوعشلا ةهلا اجنو ملس لعلا #-وممنتو ملست تاو اهوبرخا .

 * اواعو عانو ميورفس ةيرقلا كلمو دافر كلسو ةامح كلم نيا *رسآلاد يف نيذلا نادع ءانبأو فاصارو

 ايقزح يلصو #* ببرلا مادق باتكلا ايقزح رشنو هللا تيب يلا دعصو هارقف لوسرلا دي نم باتكلا ايقزح ذخاف

 تاكلمم عيمج. يلع كدحو هللا وه تناو ميبوراكلا يلع سلاجلا ليارسا هلا زيزعلا بر اي لاقو هللا مادق
 عمتساو رظناو كينيع بر اي متفا عمتساو كعمسب بر اي تصنا + نضرآلاو تاومسلا ترعنص تننأ ضرالا

 * ضرالا بوعش 8 ل وايل ع اديعا * يعلا هللا ريعي ثعب يذلا بيراعتس لوق عيمج
 * اهوقرحاو ةراجتتكلو بشغلا نم سانلا يديا ةعنص اهنكلو ةهلا تسيل اهنا لجا نم راثلاب اهودقوا ميهتهلاو مهضراو
 . ايعشا ثعبو + كتلدحو هلالا برلا تننا كنا ضرالا تاكلمم عيمج ملعتل هيدي نم ادصلخ انهالاو انبر اي نآلاو

 لسوملا كلم بنسب يدي نيب تيلص ام لئمك ليارسا هلا برلا لوقي اذكه لاقو ايقزح يلا ايصوما نب يبنلا
 كرقح كنا برلا و ا * هيلع هتلق يذلا لوقلا لكو كتالص تععمس دقف

 نم يلعو تيرتفا نم مادقو تريع نمل # ميلشروا تانب كارو ابسارب دونتو نويص ةنبا ركبلا كلب يزهتستو
 ةرثكب نأ تمللقو برلا تريع كلسر ديبو »* ليارسأ سودق يلع ولعلا يلا تكلينيع تمعفر كتوص تمعفر

 باغ ةياغ ولع يلا لخداو هنيبرش رايخو عطقاف هزرا مايقو نانبل لفاساو لابجلا ولع يلا دعصا انا يبكارمم
 يلا ترعمس اما * ةميظعلا رابنالا عيمج يلييخ رفاوح فشناو لويسلا ءاملا برشأو رفحا انا » لتمركلا

 * ةميظعلا نيلدملا لثم ادلص ابارخ اهريصتل اهتيج نآلاو يلوالا مايالا نم اهتددعأو رهدلا ميدق نم اهتعنص
 لقحلا شيشح لثمو تابنلا ةرضخ لثمو ضرالا بشع لثم اوناكو اوزخو اورسكناو مهتوق تمفعض اهناكس نيذلا
 تارتحا نين . * تربكت !لاملف هفرعأ ياف كجرخو كلخدمو كدعقم *  ةمياقلا مادق لظلا لثمو
 .ينلآ قيرطلا يلا كددراو كيتفش يف ماهللاو كيرهم يف مازمتلا يقلا يناف يللا ا لا الا
 بصغلا بصخ ةيناثلا ةئسلاو ابصخ ةنسلا هذه لكات مبا نوكت هذهو ايقزحل يبنلا ايعشا لاقو #* ابهيف تيج

 اراقع نونبي اويقب نيذلا ادوهي يب ةيقب نودادزيو د اهرامث اولكو امورك اوبصناو 0 اوهرزا ةنلانلا هئسلاو
 » اذكه لعفي زيزعلا برلا ةيمعل نويص نم تالفنالاو يقابلا يرخب ميلشروا نم نال * قوف ارامث عنصتف لفسا
 اهيلع رودي الل امهس ابيف يسري الو ةئيدملا هذه لخدي ال هنا لصوملا كلم يلع برلا 17 لجا نم

 لوقي لخدي ال ةنيدملا هذه يلاو عجري اهيف ءاج يتلا قيرطلا يف نكل #* انمك اهيلع نمكي الو حللسلاب اهبطوحن الو
 0 لرن ةليللا كلت يف ناك املو * يدبع دوأد لجا نمو يلجأ نم اهصلخاو ةنيدملا هذه يلع لحاو * برلا

 عيمج اناو اورظنف اوأرو اوحمصا املف سفن فلا نينامثو ةسمخو فلا ةيم لصوملا ركسع يف لتقف برلا كلم

 تميب يف دهسل وه اميفو * يونيذ يف سلجو لصوملا كلم بيراهعتس عجرو اوقلظناو اولحرف #* ةتيم دانجالا

 * مودحرسأ هنبأ هدعب كلمو طاررا ضرا يلا اوتلفناو فيسلاب هوئب هلهقف.راصاراشو مصيلمور دا ةهلأ جارصن



 ظ نورشعلا لصفلا ٠

 يلع يصوأ برلا كلل لوقي اذكه هل لاقف يبنلا صوما نب ايعشا يتاف توميل ايقزح ضرم مايالا كلت فو

 اي نوا #* لاقو برلا مادق يلصو طياحلا يلا ههجو ايقزح لون # ايحت سيلو تيم كنا لجا نم كتيب
 * اميظع ءاكب ايقزح- .يكبو تععنص كسمادق انسح ناو بلقلا ةمالسبو ريغلاب كمادق تكلس ينا ركذا بر

 يلا دعصت ثااثلا مويلا ينو كيفشا اناو كلعومد ترصباو كتالص تمعمس دق ينا كيبا دراد هلا هللا لوقي
 هنيدملا هذهو تمنا لصوملا كلم دي نم كصلخاو ةلس رشع ةسمخ كرمع يلع كديزاو * هللا تيب

 ءاربتف حرجلا يلع هلعجاو نيتلا قرو نم ذخ ايقزحل ايعشا لاق» * يدبع دواد لجا نمو يلجا نم اهصلخاو
 "تيب يلا كثلاثلا موي يف دعصا يتح ينيفشي هنا برلا لاق يتلا ةمالعلا يه ام ايعشال ايقزح لاقف # ايحتو
 تاجرد ةرشع لظلا ريسي لاق يذلا لوقلا برلا عمصيل هللا دنع نم كل يا هذه ابعشا هل لاقف + هللا

 عجري لب اذكه سيل نكلو تاجرد ةرشع لظلا ريسي نأ ريسي رما اذه ايقزح لاق * تاجرد ةرشع عجري وا
 هيارو يلا سمشلا زاحا جرد يف لزنو جردلا يف لظلا عجرف برلل ايعشا يعدف * تاجرد ةرشع هارو ىلا لظلا

 ايقرح فخاو ةبيط اناهداو يوافاو امهذدو ةضف هتنازخ تيب يف مهلعجو ايقزح مهب حرفف * شاعو ضرم ايقزح نا
 يفو هتيب يف مهاروا الا :يش ايقزح كرتي مل هتنازخ يف يش لكو هتينا تويب عيمجو ةرياخذ مهارواو كلملا لسر
 ناكم يا نمو. موقلا ءالوه .اولاق يذلا ام هل لاقف كلملا ايقزح يلا يبنلا ايعشا يتاف #0 هناطلس تيب عيمج

 'لك ايقزح لاقف كتيب يف اورصبا يذلا ام لاقف # يوتا لباب يه ينلا ةديعبلا ضرألا نم ايقزح لاقف كوتا
 ايقزعل ايعشا لاقف #* يتنازخ يف كلذكو هايا مهتيروا دقو الا ينيب يف يث تكرت امو هورصبا دق يتيب ْ يش
 مويلا يلا كابا اهظفح يتلا نيازخلاو كتيب فو كتنازخ يف يش لك لمحو يتات مايا هذه ه# هللا لوق عمسا

 اونوكيو نوذخوي مهدلتو كلنم نوجرخ نيذلا كلينب نمو #2 هللا لوقي يش كل كرتي الو بهذت لباب ىلا
 يف اربو اريخ نوكي نأ بحا تلق يذلا لوقلا انسح ايعشال ايقزح لاقف »* لباب كلم لكيه ين امادخ
 يف بوتكم هناف ةنيدملا يلا ءاملا لاخداو ةيقاسلاو ةريحبلا هتعنصو هتوربج .عيمجو ايقزح روما رياسو * يمايا

 : * هيابا عم ايقزح عجتلاو * اذوهي كولم رابخا رفس

 306 ظ نورشعلاو يداحلا لصفلا
 هما مساو ةنس نيسمخو ةسمخ ميلشرواب اكلم ماقاو ةئس ةرشع يحنئا نبا وهو اسنم هنبا هدعب كلمو

 . عجرو #* ليارسا ينب مادق نم هللا مهدابأ نيذلا ممألا تاساعك لكم هللا مادق ءوسلا عنصو * هبيصبخح

 ليارسأ كلم باخا عنص امك اهيح اضيا عنصو لعابل احبذم ماتاو اهعلق ايقزح هوبا ناك يتلا دعاوصلا ينبو
 لحا ميلشثرواب ينا هللا لاق يذلا عضوملا يف هللا تيب يف مباذم ينبو * اهدبعو ءامسلا موهن عيمجل دهس
 عشصو شصغتو صرمتو رانلاب هنبا قرحاو # هللا تيب يراد يف ءامسلا دونج عيمجل مباذم ينبو * يرون
 يذلا تميبلا يف هللا تيب يف هدوبعم منص لعجو ه# هبضغيل هللا مادق رشلا عينص نم رثكأو نيفارعلاو نيفايعلا
 اهيف يمسا عضا ليارسا طابسا عيمج نم ترتخا يتلا ميلشروابو تميبلا اذه يف هنبا ناميلسلو كادل هللا لاق
 يذلا لك اوعنصو اوظفح نا مهبابال تبهو يتلا ضرالا نم ليارسا لجر لقلقا نا اضيا دوعا الف *رهدلا يلا
 ممألا لثم .وسلا اولمعو اسنم مهاغطاف أوعمسي ملف * يسوم يدبع مهاصوأ يتلا عيارشلا عيمجو طقف مهتيصوأ

 نب اسنم عنص نيح # ءايبنالا هديبع تسلا يلع برلا لاقو * ليارسا ينب مادق نم برلا مهدابا نيذلا

 مم حس



 * همانصاب !كوهيل يطخو هلبق اوناك نيذلا نيينارومالا لثم عنص يش لك يف ءاطخأو لاعفالا هذه اذوهي كلم ايقرح
 هب عمس نم لك يتح ميلشروا يلعو اذوهب يلع يوليلا يتاس يلا ليارسأ هلا هللا لوقي اذكه اذه لجا نم

 لجأ نم اهكلهاو ميلشروأ برضاو باخا تيب نازيمو نورموش لبح ميلشروا يلع يقلاو * مينذا اتلك تصني
 ديو ابهن اونوكيو مييبادعا دي يف مهملساو يتئارو ةيقب كرتاو * اذويي يف اسنم عنص يعلا ةساجنلا عيمج

 * موهلا يلا رصص ضرا نم مهوابا جرخ موي نم ينوبضغي اوناكو يمادق اياطخلا اوعنص نيخ # مهيادعا عيمج
 مادق .وسلا عنصو اذوهيب يطخ ينتلا داياطخ يوس ابناجف ابناج ميلشروا لم يتح ادج اريثك ايكز امد قرها اسنمو
 * اذوهي كولم رابخا رفس يف ةبوتكم اهناف اهب ءاطخا يتلا اياطخلاو عينص يش لكو اسنم روما رياسو * برلا
 نيرشعو يتنثا نبأ رهو * هنبأ نومأ هدعب .كلمو ةنازهغلا نانج يف هتيب نانج ,يف ربقو هيابا عم اسنم عيجضنأو

 ,وسلا علصو * كثابطي نم يذلا صودح ةهنبأ ثاملس همأ مسأو نيتنس ميلشرواب كلم ماقاو تلم نيح ةئس

 ايلا دج, هوبأ اهدبع يتلا مانصالا دبعو هوبا كلس يتلا قيرطلا لك كلسو # ةوبا اسنم عنص امك هللا مادق

 هبسعش اولتقو # هتيب يف دولجقف هيلع نوما ديبع اودرمتف  برلا قيرط يف كلسي ملو هيابا هلا برلا ثرتو
 يش لكو نومأ رومأ رياسو * هدعب هنبأ ايشوي يضرألا بسعش اوكلمو نوما كلملا يلع اودرمت نيذلا عيمج ضرالا
 * نيازغلا نانج يف دربق يف دوربقو 0 ص ل ولا

 نورشعلاو يناثلا لصثلا
 نبا اديدي هما مسأو ةنس نيثالثو يدحا ميلشرواب كلم ماقاو نينس نامث نبا وهو ايشوي هنبا هدعب كلمو

 ' امنع لدعي ملو هوبأ دوأد اهكلس يقلا قيرطلا عيمج يف كلسيو هللا مادق انسح عنصو #* ثقزي نم يتلا ايرزع

 يلا بتاكلا ملسم نب ايصلا نب نافاش كلملا ثععب ايشوي كلم نم ةرشع ةينامث نص يفو  الامش الو انيمي ٍ
 كلذ:عمج يذلا هللا تيب تلخد يتلا ةضفلا ملسيف ريبكلا نهاكلا ايقلح يلا دعصا * لوقي هللا .تيب
 تيب يف اديدجت اوئدحتل هللا تيب يف لمعلا عانضو نيرامجنلا يلا اهوملستو * بعشلا نم باوبالا ةظننح

 ملو + هللا تيب نارمعل ةتوحنم ةراهجو ابشخ اورتشيل نييانبلاو نيشاقنلاو نيرامشلا يلا اهوملستو هللا
 نافاشل ريبكلا نهاكلا ايقلح لاقف + نولمعي اوناك ةنامالب مبنال مهيديا يلع يرجت يتلا ةضقلا يلع مهبساحا نكي
 تاو # هارقف بتاكلل سومانلا رفس نهاكلا ايقلح هاطعاف هللا تيب يف سومانلا نم ارفس تدجو. ين بتاكلا
 نيذلا ةمسوقلاو لمعلا عانص يلا هللا تيب يف تدجو يتلا ةضفلا كديبع اوملس لاقف كلملا ملعيل بتاكلا نافاش
 * كلملا مادك نافاش هارقف'نهاكلا ايقلح يناطعا سومانلا نم ارفس لاقو كلملا نافاش ربخاو #* هللا تيب يف

 اخضمع نب روكبعو نافاش نب ماعيحاو ايقلح كلملا رماو # هبايث قش سومانلا رفس لوق كلملا عمس املف
 عيمج يلعو بعشلا عيمج يلعو يلع برلا نم اولاساف اوبهلا ##* لاقو كلملا كبع .اياسعو تتاكلا نافاشو

 لوق انوابا عمسي مل نيح انيلع .برلا بضغ يذلا بضغلا وه ريبك هنال دجو يذلا رفسلا اذه لوق يلعو اذوهي
 بتاكلا نافاشو روكبعو ماعيحاو نهاكلا ايقلح بصهذنف #* هيف بوتكم وه يذلا لعنيل رفسلا اذه يف بلا
 ةسلاج ميلشرواب ةنكاس تناك يهو ةادالا ظفاح ساحدح ىنب اوقت نب مولاش ةارمتا ةيبنلا يدلح يلا اياسعو
 اذكه »* يللا مكلسرا يذلا لجرلل اولوق ليارسا هلا برلا .لوقي اذكه تللاقف # ابل اولاقو اهوملكف عوشفلاب
 * الوعي كلم ةأرق يذلا رفسلا اذه ليواتا عيمج هناكس ريلعو ناكملا اذه يلع يولبب يتا. .اذوه برلا لوقي

 برلا لوقي ناكملا اذه يف ,يبضغ فيس مييدايا لاعفاب ٍنوبضغإو رخا ةهلال تاروضجلا اوعضوو .فوكرت نيح
 لوقلا #* ليارسأ هلا برلا لوقي اذكه نولوقت اذكه برلا نم اولاستل مكتعب يذلا اذوبي كلملو * مكديباف

 هناكس يلعو ,ناكملا اذه يلع براق يذلا تمعمس امل برلا مادق نم تمرعزفو تبي شرم 2 يلع .تبعمس يذلا

 يناف اذه لجا ىم * برلا لوقي ىرعمس دت اضيا اناف يمادق تيكبو «كبايث تمققشف ةنعللو يزغلل نوكي هنا



 اودرف ناكملا اذه يلع اهب ئتأ يذلا يولبلا نم يش كانيع ظنت او املام كربق يلا مهل كلا يلا كما
 ظ * باوجلا كلملا يلع

 نورشعلاو ثلاثلا لصفلا : ١ط

 تيب عيمجو برلا تيب يلا كلملا دعصو # ميلشروأو ادوبي ينب حويش عييمج هيلا عمجن كلملا ثعبف
 عييمج مهمأادق ءارقف ريبكلا يلا ريغصلا نم بعشلا عيمجو .ءايبنألاو ةنبكلاو هعم ميلشروا ناكس عيمجو !ذوهب
 يرو اوككلسيل برلأ مادق اقانيم ماقاو ربنملا يلع,كلملا ماقو #+ هللا تيب يف دجو يذلا قاثيملا رفس ليواقأ
 اذه يف برتكملا قاثيملا اذه ليواق١ اوميقيل :مهسوفن لكبو ميبولق لكب هدوببعو هتادابشو هاياصو اوظفحتلو برلا
 باوبالا ةظفحو ةارو نيذلا ةنهكلاو ريبكلا نهاكلا ايقلح كلملا رماو + قائيملا اذهب بععشلا عيمج ماقو رفسلا
 ءامسلا كونج عيمجل كاسنالاو منصلا لعابل تلمع تناك يتلا تاودالا عيمجمهللا تيب نم اوجرخي نا

 كولم مهوماقا نيذلا ةندسلا لتقو * ليا تيب يلا اهبارت حرطو نوردق يداو يف ميلشروا نم اجراخ اوقرحاف
 سمشللو ,منصلا لعابل نورخب## اوناك نيّذلا ميلشروأ يلاوحو اذوهي يرق يف دعاوصلا يلع تاروخبلا اوعضيل !ذوهي
 نوردق يداو يلا ميلشروأ نم اجراخ هللا تيب نم ةكيسنلا جرخاو #* ءامسلا دونج عيمجو بكاوكلاو رمقلاو

 تيب يف نيذلا ءانزلا تويب علقو »* بمعشلا ينب روبق يلع اهبارت حرطو بارتلا لكم اهلعجو رانلاب اهقرحاف
 دعاوصلا علقو اذوهي يرق نم ةنهكلا عيمجب يتاو د كانه كاسنالل بايثلا نجس نك نيذلا ناوسنلاو برلا
 .يف ىتلا صالخلا باب لخدم يف يتلا ةدعاصلا علقو عبس ريب يلا ناد نم تاروخبلا ابيف ةنهكلا اولعج يتلا
 ريطفلا اولكا ام اذا ميلشرواب برلا ”مبذم يلا دعاوصلا ةنهك دعصت نكت ملو * لجرلا لامش يلع يتلا ةنيدملا
 هتليور هنبا لجرلا يقليل مدهج يداو يف يذلا ثافت ين ادوهي تأولس عضص ينلا ىعاوصلا علقو # مهتوخا عم

 كلملا نيما ناثان ةنازخ يف تيبلا لخدم يف سمشلا اذوهي ثولم يطعا يتلا ليحلا .قتقو # ئلمال رانلا يف
 نيلجعلا عنص يذلا اذوهب كلم زاحا هيلع منذ يذلا مبذملاو هرانلاب اهقرحا سمشلا ةبكرمو !دورف يف يذلا
 يداو يف اهبارت يقلاو كلانه نم بهذو كلملا اهعلق هللا تيب يراد يتلك ين اسنم عنص يذلا معباذملاو
 ثورتسعل ليارسا كلم ناميلس هانب يذلا دسفملا لبجلا نيمي نم ميلشروا مادق يتلا دعاوصلا»و * نوردق

 باصنالا رسكو #* ايشوي كلملا اهعلق نومع ينب ةكيسن موكلملو نييباوملا ةكيسن شوماكلو نييناديصلا ةهلا

 نب ماعبروي عنص يذلا, دعاوصلاو ليا تيب يف يذلا مبذملا اضيار * سائلا ماظع ابنكاما ءالمو كلاسنالا :عطقو
 قرحاو بارتلا لثم اهثدو ةدعاصلا قرحاو اهعلق ةدعاصلا كلتو .مبذملا كلذل اضياو ليارساب يطخ يتلا طابان
 هسجلو مبذملا يلع اهترحاف روبقلا نم ماظعلا ذخاو كثعبف لبجلا يف كاسنا روبق رصباف ايشوي تمفتلاو * كلاسنالا
 اولاقف هأرا يذلا لاثملا اذه ام كلملا لاقف * لوقلا اذهب يدان يذلا ايعمس. هللا يبن لاق يذلا بررلا لوق لثم
 . يدانو تمتا هتلعف يذلا لوقلا اذه عيمج صقو اذوهي نم ءاج يذلا هللا يبن ايعمس اذه ليا تيب ةيرقلا لها هل
 هيف هدسجو املاس هربق يقبف هماظع دحا كر الو هربق يلا دحا برتقي ال هوكرتا لاقف * ليا تميب مبذم يلع هب

 ايشوي اهدعبا برلا اوبضغيل ليارسا تلولم تععنص يذلا نورموش يرق يف يتلا دعاوصلا ثويب عيمج اضياو # ايقاب
 مبذملا يلع تاروخجلا نودعصي اوناك نيذلا دعاوصلا ةندس عميمج مبذو . * ليا تيب يف عسص ام لثم اهب عنصو

 مكهلا برلل احسن اولمعا لاقو بعشلا عيمج كلملا رماو #* ميلشروا يلا عجرو اهيلع سانلا ماظع قرحاو

 مصفلا اذه لمع ايثوي كلملل ةرشع ةينامث ةنس يف الا * !ذوبي كلولمو ليارسا كولم عيمج يف الو ليارسا

 اذوهي ضرا يف ترهظ يتلا ةساجنلا عيمجو كلاسنالاو مانصالاو نيفارعلاو نيصارعلاو ةرحسلا اضياو * برلل ميلشرواب
 لح هدجو يذلا رفسلا يف ةبوتكملا ةيروتلا رفس يف برلا ليواقا ميقي يكل ايشري اهدابا ميلشروا قاوسا فو
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 بوتكم وه امك هتوف عيمجاو هبلق عيمج هللا يلا لبتا ةنال هلبق نكي مل ايشوي لثمو * هللا تيب يف نهاكلا
 بسضغلا ادوهي يلع بصضغ يذلا ميظعلا برلا بصضغ عجري مل نكلو ٠ * هلثم مقي مل هذعبو يسوم ةاروت يف
 ةنيدملا هذه ضفراو ليارسأ تدعبا امك يمادق نم هدعبا يناف أدوهي اضياو برلا لاقتو * اسنم هبضغا يذلا

 يف بوتكم هناف عمص املكو ايشوي رومأ رياسو * يمسأ هيف نوكي نا تملق يذلا تميبلاو ميلشروا تمبببحا' يتلا
 بهذن تارفلا رهن يلع يذلا يينم يا رصم كلم جرعالا نوعرف دعص همايأ يو * ادوهب كولم رابخا رفس

 يذلا ميظعلا هلالا اذه رذحأو ينع يت تريح كيلا سيل بهذا نوعرف هل لاقف هلتاقيل هوحن ايشوي كلملا

 هديبع هوذخاف د كانه هرصبا نيح ودج< يف هلتقف ةوقرتلا يف مهسب نوعرف هبرضف ايشوي هنم عمسي ملف يعم
 هريسمف ايشوي نب زاحوهاي ضرالا ببعش ذخاف دربق يف كانه هوربقو ميلشروا يلا هولمحو ودم« يف تام امل
 ةنبا لوطمح همأ مساو ربهشا ةئالث ميلشرواب كللم ماقاو ةدس نيرشعو ةئالث نبأ وهو »* هيبا ناكم 0 هوكلمو

 نم فثالبد يف رصم كلم جرعألا نوعزن ةرسإف * اسنم عنص امك هللا مادق ءوسلا عنصف ؤ # انبل نم ايمرأ

 نوعرف كلمو # ابهذ ريطانق ةرشعو ةضق راطنق هيام ضرألا يلع ةفيظو حرطو ميلشروأب كلم امل ةامح ضرأ
 يلا هب لخدو اريسأ هعم نوعرف هذخاف زاحوهاي امأو ميقايوي  هةمسأا يمسو هيبأ ايشوي ناكم ايشوي نب ميقايلا سرعألا

 0 ا بععش نم ثذخأ اهنال نوعرفل ميق ايوي اهاطعا بمهذلاو ةصفلاو * كانه تامف رصم

 موي ميقتايوي ناكو جرعألا نوعرف مسأ يلع ابهذو ةصف نوطعي اوناك كلذك لمتح# ام ردقب بعشلا نم دحاو

 * ةمارلا نم ايأرف 57 اديبز همأ مسأو ميلشروأب اكلم ةئس ةرشع يدحأ ماقاو ةنس نيرشعو ةسمخ نبا نوعرف هكلم

 ْ * هوابا لمع امك هللا مادق .وسلا ميقايوي عنصو

 نورشعلاو عبارلا لصفلا ظ

 يلع 5 نومع ينبا شويجو - شرج 3 شويجو نييئادكلا ن شويج بلا هب يرغاو *« هلع

 امد ميلشروا ءالمو 0 يذلا يلا مدلاو عدم شن لكو اسنم انينم اياطخ لجأ نم همأدق نم مهدعبيل ار

 بوتكم هناف عنص يش. لكو ميقايوي روما رياسو * اسنم ابقرهاأ 17 ءامدلا ماقتنا ثتلرتي نا برلأ بح ملو ايك يكز

 نا رصم كلم اضيا دعي ملو #* هدعب نيخايوي كلمو هيابا عم ميقايوي عججتلاو # اذوهي كولم نابخا رفس يف

 * ميلشروا نم ناثايلا ةنبا اتشهن هما مساو روهش ةثالث ميلشرواب كلم ماقاو ةنس ةرشع ةينامث نبا كلم موي
 ماقأو اهرصاهت ميلشروأ يلا لباب كلم رصفتخم دعص اضيا همايأ فو # هوابا عنص امك هللا مادق ,ومسلا عشضصق

 هماو وه لباب كلم يلا اذوهي كلم نيخايوي جرهف # ميلشروا يلع لازن هديبعو ضرالا يلع لباب كلم رصنتخب
 مث نم جرخا رصنتخمب كلم نم ةئمانلا ةدسلا يبو * هابسو هعم لباب كلم هقاسف هءانماو ةواربكو ةديبعو

 د ناميلس ناك يذلا بهذلا ةينأ ل عطقو كلملا ا اه عيبمج

 دعا « ضرألا .افعضر بعشلا نيكابم لا ترقي 9 ل عيمجي طارغلا عيمجو رصنتخ مملج لجرا فا

 5 ؛ لباب 2 5 يتا ةلتاقملا لاجرلا عيمجو فا طارشنلاو سرعلاو فلا ةعبس ةوقلا لاجر كك * لباب ىلا
 ناكو # ايقدص امسو ميلشروا يلع هناكم اكلم هلعجف نيخايوي مع اينثم لباب كلم ذخاو + لبنا ىبسلا
 - ةنبأ لوطمح همأ ا ا تل ةنس نيرشعو يدحا نب كلم موي امقدص



 يتح ميلشروا يلعو اذوهي يلع برلا بضغ ناكو # ميقايوي عفص امك هللا مادق .وس عنصف # انبل نم ايسرا
 1 | * لباب كلم رصنتخب يلع ايقدص درهتو ههادق نم مهحرط

 : مم و نورشعلاو سماخلا لصفلا

 لكو وه لباب كلم رصنتخ ع اهني رشبعلا روش نم مايا ةرشع يف ايقدص ةكلمم نم ةعساتلاب ةنسلا فو. 5

 ةعسلا يلا اهرصاحل ماقاو اهيلع ”قّتضو“ اهيرصاح و اهلّوَح نم ب اهيلع يبو يلبو ميلشروأ ي لع ”لرتفأ ةشولِخ
 ملو ميلشروا يف عوبخلا دتشا ابهنم عبارلا ربهشلا نم مايا ةعست يفو #* كلملا ايقدص_ كلم نم ةرشع ةيداعلا
 هلا ليللا يف ني ةميدملا نع أوحرخو أوبرهو ةلئاقملا لاجرلا عيمج توعف 2-5 يلع ضرالا بْعش ردقي

 زاف هم "يطيع نيينادلكلا لاجر اوناكو مهعم أ,.ايقدص جرخو كلملا ناَنَسُب بنا يلا يتلا
 0 2 ين“ةركرداف كلملا تّلَخ“ نيينادلكلا شي نرطو 0 قيرط يف هعم ن نيذلا لاجرلاو ايقدص كلملا
 37 ل سة ملطف ثلبد يلا لباب كلم رصنقخب ٠ لا هز كلملا ؛اوذخاف, * هنع قرتفأ دق هشيج عيمجو 0 احيرا
 0 ١ لسالسلاب مو ”ةامعاو ايفا ينبع ا مث همادق م ءاعبذف ١ ايقدص دالوا لباب باب كلم رصنتخ ذخاف ,# هيرييخا

 هنري” ثم سماغلا ربشلا نم مايا ةعست فو * هتوم 7 ب يلا تابلاطملا ِلرّنَم يف هلعجو لباب يل لمحو يدل
 01 * ميلشروا يلا لباب كلم دنع طارشللا ريبك نادرزوبن ءاج لباب كلم رصنتخب كلم نم ةرشع ةعساتلا ةنسلا
 ايقرحا .اربكلا تويب عيمجو 0 لزنم لكو ميلشروا تويب عيمج 0 تميبو هللا تيب ,قرحأو قخاف
 ريبك ذخاو #* طرشلا ريبك عم نيذلا نيينادلكلا شيج عيمج ه هوظقنو اريدتسم ميلشروا روس حقو ري راملاب
 ميلشرواب ناك يذلا شيجلا رياسو لباب كلمل اوعقو نيذلا يراسالاو ةنيدملا يف اوقب نيذلا بعشلا ريَاَص طرشلا
 ضرالا نيكاسم نم نادرزوبت لعجو د لباب يلا مهقاسو مهابسو لباب كلمل يذلا طرشلا ريبك نادرزوبن مهالجا

 هللا تيب يف يذلا ساهمنلا رحبو لوفسلاو هللا تيب يف يذلا ساحنلا ةدمعالا»و » نيحالفو نيمارك اهيافعضو

 عييمجو جراكسلاو رودقلاو لجارملاو سادقالاو لباب يلا هودوو هولمعف سانلا عسيمج اوذخاو نوينادلكلا ةرسك
 * سووكلاو ةضنلاو بهذلا جاردالاو رماجملاو + اهرذخا هللا تسيب ين اهب نومدعتسي اوناك يتلا سامنلا تاودا
 هللا تيبل كلملا اع مهعنص يتلا لوفسلاو دحاولا ساعتلا رحجبلاو نينثالا ساعنلا ةدمعالا طرشلا ريمك ذخاو
 هيلعو اهنم دحاولل اعارذ رشع ةينامث ذومع لك لوط ناك دمعلا هذهو  يناوالا هذه ساحبأ يصح انزو نكي ملو
 يلع يناثلا دومعلا اذه لثمو ساحن اهلكو اهلوح ةناحالا يلع نامرو لغو عرددا ةشالث ابلوط ساحن نم ةناجا

 ةئالثو هدعب نم ريصي يذلا نهاكلا اينفصو ةنيكلا ريبك ايراش رصنتخمب دبع طرشلا ريبك اضيا ذخاو * هدفا

 هجو يرظان نم لاجر ةعبسو .برعلا يوذ يلع ليكو ناك يذلا. ادحاو امداخ ةنيدملا نمو + باوبالا ةظفح

 يف نيدوجوملا ةيعرلا نم لاجر ةعستو ضرالا ببعش شيجل شيجلا سيير بستاكو ةيرقلا يف اودجو نيذلا كلملا
 يف لباب كلم مهتاماف * ثالبد يلا لباب كلم يلا مهب راصو طرشلا ريك نادرزوبن مهذخاو + ةنيدملا طص
 لكو لباب كلم مهاقب نيذلا ادوبي دلب ين نيياقبتملا موقلأو 9 مهضرأ نغ ِ دوبيلا ًالجأو ةامحح ضرا يف كثالبد

 اوتاف ايلدج لباب كلم لكو دق نا مهباحساو مهنركسعلا اسير لك عمسف * نفش نب ماقيحا نب .ايلدج .مهيلع
 مه يتكعم نب اينازايو يتفوطنلا باموحن' نب ايراسو حرق نب نانحويو' اينثن نب ليعامسا ةفصم يلا ايلدج
 لباب كلمل اودبعتو دلبلا يف اوميتا نيينادلكلا اودبعت لب اوفاخضت ال لاقو مبلاجرلو ايلدج- مبل فلحو + مهباهتساو

 اوبرضف لاجر ةرشعو ةكلمملا لسن نم عمشيلا نب اينثن نب ليعامسا ءاج عباسلا رهشلا يف ناك املف + مكل راضين
 اسيرو ريبك يلا ريغص نم موقلا عيمج اوماقو »* هفصم يف هعم اوناك نيذلا نيينادلكلاو كلوهيلاو تامو ايلدج
 اذوبي كلم نيخايوي ةولجل نيئالثو 0 ةنس يف ناك املو د نيينادلكلا .ةبج نم اوعزذ نا رصم ىلا اولخردو ليغلا
 !ذوبي كلم نيخايوي هكلم ةنس لوا يف لباب كلم حخادورم ليوا عفر هنم نيرشعو ةسمخ يف يناثلا رهشلا يف

 مكين



 - »* لباب يف هعم نيذلا كولملا يسارك نم العا هيسرك لعجو نسح تاطخب هبطاخو »+ شبعلل نم هجرخأو
 كلملا دنع نم ةاطعم ةمياد ةفيظو هتفيظروو # هتايح مايا لوط امياد رصنتخب ماعط لكاو هسبح بايث ريغو
 !/ + هتايح مايا لوط همويب موي مسر

 نم يناثلا رفسلا مت

 2 كاولملا رافسأ

 ييسي يذلا مايالا رابخا

 ميمايه اربد ةيناربعلاب

 لوألا لصفلا

 ونب * ثناي ماح ماس جون + سل ملاشوثم حونخ #* دراي ليالهم نائيق * شونا ثيش مدا
 * ناجريلاو ةجرفاو ةبلاقصلا تلرثلا ونبو * سرافو ناسارخو نيصلاو ةينانويلاو تاهامو .جوجايو كثلرتلا ثفاي
 ابس شوك ونبو #* ناغنكو طبقو رصمو ةشبهلا ماح وئبو #*.ةنداو سربقو سوسرطو ةصيصملا- ةينانويلا ونبو
 يف ارابج نوكي نا ءادب وهو دورمن دلوا شوكو * دنهلاو دفسلا اوقافلا ونبو سمدلاو اوقافلاو ةواغزو ةليوزو
 نيذلا نييناردنكسالاو نييدميلاو * نيينامرقلاو نييسينتلاو نييناسنهبلاو نييذيعصلا دلوا ميارصمو د* ضرالا
 نييرومألاو نييسوبيلاو * ثاحو هركب نوديص دلوا ناعئكو * نويطايمدلاو نوينيطسلفلا مث نم اوجرخ
 ناتسروخ ماس ونبو * نييوامحلاو نييرامصلاو نييدورلاو * نييسلبارطالاو نييقرعلاو نييوحلاو د نييناسوجرجلاو
 . رباع دلواو * رباع دلوا ملاشو ملاش دلوا دشختراو د لصوملاو شامو ةقمارغلاو . ةلوحلاو ةطوغلا نمرا ونبو نمراو

 دلو مهلك ءااهف ببويو ةليوزو ريفواو * + ابشو لياميباو لابواو # القدو ليزاو مرودهو #* حرايو تومرصحو ..
 دلوا وِعرا * وعرا .دلوا غلاف غلاف دلوا رباع رباع دلوا ملاش ملاش دلوا دشحتفرا ماشل دلاوت ام اذه» # ناطحت
 + ليعمساو قتحسا ميهربا ونبو د ميهربأ وهو مربأ كلوا حرات * رات دلوا روحان روحان دوا غوراس غوراس

 امدقو سيفنو روطنو #* اميتو ندحو اسمو امودو عمسمو #* مسبمو لبدأو راديقو هركب .ثويبن ليعمسا ونبو
 ودبو حوشو قبشيو نيدمو نادمو ناشقيو نآرمز ميهربا نم اروطنق ونبو #* ميهربا نب ليعمسا ونب .الواه
 ودب .ءالوه اعدلاو عاديباو خونخاو رفاعو افع نيسم ونبو #* ميماو ميسطلو ميروسا نادد ونبو ناددو ابس ناشقي
 زافيلا صيعونبو * ليارسا وهو بوقعيو صيع قمحتا ونبو قمح" ميهربا دلواو د ميهربا ةأرما.اروطنق
 صيعلا نب زافيلال يرس تناك عنمتو زنقو متعغ اوفصو رمواو نميت زافيلا ونبو * حروقو ملعيو شوعي لياوعر



 د سس ب عا '

 رصأ نوسيدو انعأو نوعبصو لبوسو نطول ريعاس ونبو #2 أزمو امشو حرزو ثحن لياوعر ونبو + قيلامع هل تدلوف
 ودبو مانواو وفشو لابوعو ثح#و ناولع لبوسونبو * عانمت نطول تمخاو مموهو يروح نطول ونبو * نشيد
 نوسد اناغرتيو: + هيربلا يق .نوعبص .ةيبا ريمخ .يعريب ناك نيغ.. لاغبلا جرغتسا يذلا وفو انعاو انا نوعبص
 * ناراو صوع نشيد ونبو نقعو نوعزو ناهلب رصأ ونبو * نرخو نرثيو نبشاو ندمح نوسيد ونبو امبيلهاو
 نب علاب مودا يف كلم نم لوأ ليارسا ينبل اكلم كلمي نأ لبق مودا ضرا يف اوكلمت نيذلا ثولملا .اواهو
 هدعب كلمو.ببوي تامو ه# ةرصبلا نم حرز نب ببوي هدعب كلمو علاب تامو # ةبهند هتيرق مسأو روعاب
 باوم عايض يف نييئيدملا لثق يذلا ددب نب نده 1 كلمو موشاح تامو د نميلا ضرا نم موشاح

 نم لواش هدعب كلمو المس تامو .* قرشملا نم اكلدعب كلمو ىدده تاامو * ثيوع هتيرق مساو

  اوعاف هتيرق مسأو رده هدعب كلمو تامو 0 ل نذملعب هدعب كلمو لواش تامو + ربنلا ةبحر

 نولع عانمت مودا ديدانص ءامسا هذهو * رده تامو بهذلا ءام نبا دارطم ةنبا لايطهم هتءارمأ مسأاو

 ١) * مودأ ديدانص يالوه مريع .لايدغم » رصبم نميت زنق * نوديف اليا امييلهأ »* ثميثي

 ْ يادلا لصفلا

 ناد داج يلاتفن نيمايثب فسوي # نولوبز رخاسي اذوهي- يويل نوعمس .نيبوأر ليارسا بوقعي ونب .الوهو
 مادق ايدر ناك ادوبي ركب ريعو ةيناعنكلا عشوتاب نم اذوهي ونب. ةثالثلا ءالواه اليش نانوا ريع ادوبي وخبو #* ريشا

 ركم يذلا ليارسأ ركعم رخاع يمرك ونبو د ةسمخ .ءاواه عاديرادو لاكيلاكو ناماهو ناثاو يرمز حراز ونبو
 دلوا باذانيمعو باذانيمع دلوا مارو # يلكسو مارو ليامحر نورصح ونبو # ايرزاع ناثاونبو * مرهلاب
 حل ءاسيأ دلوا ديبوعو ديبوع دلوأ 01 « زاعأب دلوأ امالاسو امالاس دلوأ نوشعو 2 اذوبي دالوأ يف ريبكلا نوشصأ

 وبيلا سداسلا موصأ * سماخلا يرادا عبارلا ليانثن * ثلاثلا امش يتاثلا باذانيبا هركب بايلا دلوا يسياو

 راخابد ونب .ةكواه» ثعيدايل هتارمأ افرع نم دلوا نورصح نب بالاكو ه#روثاي اسمع وباو اسمع تدلو لاغيفاو
 دلوا يرواو يروا دلوا روهلاو *روجلا هل تدلوف ثرفا بالك جوزتف افرع تتامو * نوداو فافويو ريشا
 هل تدلوف ةنس نيتس نبا ناكو هل اهذغتاو ناعلج يبا ريخام تسب جوزت نورصح كلذ دعبو #* لايلصب
 رباب عايض ناراو روساغ نعلاو. 8: ناقليت شرا يف غيض نورشمو .هثلل هل ترامو ريابل هلزا يتغاص . ::بفاس
 كالوأ هل ناكو ثرفاب بالاك ضرا يف نورصح تام كلذ دعب نمو د داعلج دالوأ ءالواه لك ةغيض نوتس اهلك

 ةءارما ليماحرال راصو + مهتخا موصاو ناراو انعبو مارا نورصح ركب ليامحر ونب ناكو * عقت وبا رايوتسا
 يناس مانوا ونب ءااه #* اطاعو نايفنو صاعم ليماحرا ركب مارا ونب ناكو #* مانوا ما يهو يرطع اهمسأو يرخا
 بادان ونيو #* ديلومالو ناباحلل هل تدلوف لاحتفا روشيفا ةءارما مساو # روشيفاو بادان يناس ونبو عادويؤ
 عاذاي ونبو ش ىلحا ناغ وش وديو ناثوشب ايعخا ونبو انعشا ميرالا ودبو * نينب ريغب دلاس تامو ميرلفاو دلاس

 نكي ملو * ليماحري ونب مهلك .الراه ازوإو ثفل ناثانوي ونبو # نينب الب راثي تامو ناثانويو راثاي ينام يخا

 هل تدلوف هتنبا ناشوش هاطعا د عادراي همساو نييرصملا -:نم رهص ناشوشل راصو تانب لب ةروكذ داللا ناشوشل
 وهاي دلوا فايويلاو * فابويل دلوا لايفاو لابفا دلوأ ريفدأو *:ريفدا دلوأ ناثانو ناثان د يتاعلار *« يتاعلا

 يبا 57 1 فازب 55 2 ركب 0 ليماحري يخا 0 ملا 5 ايميققلاو ايميقلا ا دا
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 يادهي ونبو *زيزاج دلوا ناراحو زيزاجو اصومو ناراح تدلو بيلاك ةيرس افيعو هروص تيب نبا نوعامو
 أنمدم وبأ فاعاش دلوأو خر اناحرتو رباش تدلو اكعم هبسيلاك ةيرس 3 فاعاشو افيعم طلافو ناشيحو مانويو مغار

 ةعيض يف كو لفاس ثرفا ركب روح نب بيلاك ونب ءالواه ها بسيلاك ةنباو ةعبج لباو ادب“ ابأ اوش

 ليذاويو 0 نارعن ةعيض يف لفاسل نوئب راصو *«راداغ يف هودلو يفا مل تيب يف دلو الماي #* نارعن
 * نارعن ةعيض يف لهذوس ونب ءالواه اماح فخاس ميريفاس يرصحو

 9 0 تكلاثلا لصفلا ظ

 ةارسا لاغيبا نم بسيلاك يناثلاو ليعرزيا نم يه ينلا ماعنيحا نم نوئمح هركب هنبا مساو نوربع دواد ونبو
 * ثيعاج نم اينودا عبارلاو روشاغ كلم ياملوت ةنبا اضعم نم. مولاشيبا ثلاثلاو # المرك لبج نم لابان
 اودلو نيذلا ةتسلا نوئبلا ءاللاه * دواد ةارما. لجلح نم يذلا ماعرثا سداسلاو لاطيفا نم ايطفاش سماعخلاو

 دالوللا ءامسا هذه» د ميلشرواب كلم ةنس نيثالثو ةئالثو رهشا ةتسو نينس ةعبس كانه كلمو نوربح يف هل
 رافاخويو #* لياماع ةنبا ابسرب نم نيئب ةعبرا ءاواه ناميلسو ناثان» فوخساو عاماس ميلشرواب هل اودلاو نيذلا
 راماتو دوادل نيدب ةعست اضيا .الراه ى * عاسيلاو عايفيو خ غافانو هاغانو ءاحو طالفيلاو * عديلاو عمسيلاو
 ايبا نب اسإ ماعبحرا نب ايبا ماعبسرا ناميلس ونبو #* هيراوج تانب يوص:راماتو رشع ةعست .ظواه لكو مهتخا
 ايصوعأ نب ايرزع شاوي نب ايصومأ # ايزحا نب شاوي ماروي نب ايرحا طافاشري نب ماروي #* اسا نب طافاشوي
 وفبو #* نوما نب ايشوي اسنم نب نومأ #* ايقزح نب اسنه زاحا نب ايقزح ماثوي نب زاحا # ايرزع نب ماثوي
 ميقاوي ٍاثلاء انحوي هركب هولاست ام هللا مكيطعيو مكيلع طلستي الد رشا نم مكصلخ هللا لاقو مهوبا مهكراب ايشوي
 2 راصاعشاو ايرافو مكلمو »* لوشابشا اينخوي نباو »+ ايقداصو اينخوي ميقاوي ونم # مولاش عبارلاو ايقدس ثااثلاو
 نع يهو مهتخا ىسمعلطو اينناحو مالسام لبابورز ونيو يعمسو لبابورز ايفدان ونبو # ايفدانو عومساو ايهقنو
 * ايعشا نبا اويدفوع هنبا نونرا هونب ايفرآو ايعشاو ايطلاف ايننح وئبو #* ادشحو اعيرابو ليهيو . * نيبوتكملا
 ناناحويو بوقعيو ويلفاو فاسيلاو اذوهيو + ايقزاحو ايرزاعو لياغان»و سوطح ايعمس نباو ايعمس اينكس وئبو
 ا » ناثغو ويل دو

 عبارلا لصفلا

 . يماحل دلوأ ثناحاف 526 دلوا ليفاوس نب ايلاو * ليفاوسو راونايو يمرك» نورصحو صراف اذوب ونب ءالواه

 ونب روح ونب .كواه اهسوح لياوغر »* سوفيد امسن لاياعرزيحا بادنيمع وئب ءالواهو » ماعبحرا دلوأ ذايلو

 رافاتلو ماريحس ةدحاولا تددلوف # ناتارما هل راه عوقت وبا روحساو + محل تيب نم مهوبا ناك نيذلا ثارفا
 ةلييقو اببوصو بوناع كلوا صوقو ٠ * نانتاو راحو تاراص يالح دالواو #* يرعن دالوا يالوهر ناميتلو
 كموق رثكيو برلا كلكرابي هل اولاقو * ينيع همسا اومساف هيباو هما نم ابربحت راصو #* موراه نب ليحرحا
 افار دلوا نوتشاو * نوتشا وبا وهو ريحام دلوا ايحا وخا بيلاكو #* محل تيب يف تدلو كنال كععم هدي نوكتو
 ليانثع ونبو .ايارسو ليانثع زانق ونبو #* اخير سانا يالوه رازاعاي دلوا ايعتو ايعت دلوا حاسيفو ماسيف دلوا انإرو
 ومب ءالويه د نوعانصلا كانه نا لجا نم نيعانضلا عاق ابأ باوي كلوا ايارسو ارفع دلوا يتونوعمو »* ثاثح

 + انفوي نب بيلاك ونب ءاللاه بفورهي سداسلاو لايماي سماعغلاو فيشا عبا ارلاو زنق ثلاثلاو معن يناثلاو الا ةركب بيلاك

 عيمساو ثيكامو عمتساو يرمز اليعق يبا موحان تمخا ايروا ةارما ونبو ' * لياراساو ايريت افيز فيز لياللهي ونبو
 ادوبي نب اليش ونبو * ولعف دوبا موحان يخا اذوهيونب ءاوه .*الاشو حارازو اوميداو نوما نوميشا ونبو * نوميشاو
 | ظ ظ ظ حمسمو موساب نوعمس ونبو * !ذوهي نب اليش ونب ءالوه  لافاسو حارازو هفايراو راحاصو نيخايو راهو نيمايو ليوماب



 اوناك الو ةريثك دالا هيخال ناك امو تانب هتسو رشع ةتس دالرا يعمشل ناكو #* يعمشو يكزو لماحو بععمسو

 فو *,عوس ةراد ينو ادلوم ينو عفس ريب يرق يف مبعم اودعتو #* اذوهي ونب مهيلا اواج ينح اريثك مهموق
 عايصلا ءالوه الساموساو انمرامبو # غلاقس طيلفتحلاو نشمجحاو ناغ رصاحتو اسرمحلاو لاسناو # ذالتلابو مصاع يو اهلب

 يلاوح يتلا ينملا لكو # عايض سمخ نوساعو نوكداو نومارو ناقيعو نوقاعو #* مهانمو دواد كلم يلا يتح
 ** ملوح مالسو ودهو ةتسح سلاجتو اريبك ءامسا مهل راصو مهطابراو عايصلا .اواه نيينورقعلل يتلا عايصلا
 * مهمنغ يعر اوبلطو موهتلا يترش يتح راداغ لوخد يلا اواجو د مهوامسأ تبا نيذلا .اربكلا ءاهسأ هذهو
 ,الوه اواجن د اميدق اهيف اوسلج اوناك مهنال تلانه اوناك مالسو'ودهو. ةديج ةريبك ضرا ف انيمس اديج ايعر اودجوو

 اذه يلا مث تمناك يتلا ءاملا يرام“ اودسو مهنيطايق .اوبرخو اذوهي كثللم ايقزح- نامز يف نوبوتكم مه نيذلا لاجرلا
 لبج يلا اوضم نوعمس يئب نم مهتمو # ابيصخ انسح ناك هنال مهعنغ يعر لجال مهعضاوم يف اودعقو مويلا
 عيسيا ينب .نم ةعبرأ ءاواه ليازوعو ايفارو اثيئامو ايطلاف مهيمدقم لاجرلا ءامسا هذهو لجر ةيام سمخ فلغا
 * موهلا اذه يلا مهعضاوم يل اودعقو ةقلامعلل ةودجو املك اوبرخو #2 مهتمدقت يف اوضم

 رليارسأ نب فسويل هنع ةيروكبلا لقن كلذ لجآل هيبا شارف سهنو هيبا ركب ناك هنال ليارسا ركب نيبوار وببو
 ةيروكبلاو ايسام كلملا جر اذوبي نمف # ليارسا ينب طابسا ريام نم ةيروكبلا يت نينثلل نيذه يلعو
 اضبم # غاود ايعمس يمرك ونب * يمركو نورصحو ولوفاو خونجا ليارسا ركب نيبوار ويب * بفسويل-ثتيطعا

 هتوخاو * نيبوار ينب طابسا سيير راص وه لصوملا كلم رسالف كلاغيت هالج يذلا ايديفا #* عالب ايروا
 وه لاوي نب يعمس نب يزوع نب البو د ايرخز لاثلاو ليارزع مهسييرو مهعمجاب اورشتنا ثيح مهعومجا
 رهن نم ةيربلا موه يلا يتح اهيقرش يلع د نوعاميذ ةيرب يف لخدو وفان موحل يلا ريعورع يف كلم يذلا
 اوثكمو مهيدياب اويطعاو اقس ناكس عم برها اوبصن لواش ونبو #* ذاعلج ضرا يف مهيشاومو ادج اورثك مهنال ثارفلا
  ايفاس مون يلا يتح نيدشم ضرا يف مهيداعمت اونكس ناد ونبو *  كاعلج يف يتلا قرشملا ضرار ياسو مهنطاوم يف
 مالشمو لياخت# مهيابا تيبل مهتوخاو # ةنسح ميلاعت مهملعيو مهيلع مكح راصو مهلسن نم جرخ ليفوتو د اخالسو
 ليدافاع نب * ريكم نب داعلج نب حراز نب يروح نب لاحتلا داج وئب ءالراه ةعبس ربعو عيزو ناكعيو يارويو عباشو
 ماعبروي .ماياو اذوهي كلم ماثوي مايا يف اودلاوت ءالواه لك د اهانمو نانئمب اودعقف * مهطهر. ءاسور مهو يلاع نب
 مهددعو برها نوفراع حلاسلاو فويسلاب نوبراح# موق اشنم طبس فصنو ذاج ونبو نيبوار ونبو * ليارسا كلم
 مهوبسو مهيدياب اوملساو د اقاس ناكس عم برعلا اوعنص مهلك ءاواه د نوتسو ةيام عبسو انلا نونامثو ةعبرا
 امنغ انلا نيسمخ الامج ةريثك الاوما اومنفو # هيلع مهلاكتال مهتالص عمسي ناكو هلل نيعياط اوناك مهنال مهعيمج
 مويلا يلا مهنطاوم يف اودعقو فيسلاب ريثك يلتق طقس نال # فلا ةيم اسانا اريمح افلا نيسمخو فلا ينيام

 وساب يفع ميهبابا تيب ءاسور ءالواهو * اومظعو اورثكو روه يلا ينح نومرح يذلا ريبكلا لبجلا رغز يلا يتح مث
 هلا هللاب اورفكف .* مهيابا تيب ءاسور مهو نومسم لاجر ةربابج لاجر ليزاح ايروأ ايمودوا ليارزع اعدلا
 نايرسلا كلم قلاب جور ميينلع هللا راثاف * ميديا نيب نم هللا مهكلها نيذلا ضرالا بوعش ةهلا اودبعو مهيابا
 نزوك رهن فلخ رافاح يلاو ملح يلا مهب يتاو هضرا يلا مهابسو اشنم طبس فصنو ذاج طبسو نيبوار طيس كللهاف
 * مويلا يلأ اهيف أونكسو يدامع عايضو



 نوره مرمع ونبو »* ليازعو نوربحو ربيصيو مرمع ثهاق ونبو * يريرمو ثهاقو نوشرج يويل ودبو

 دلوا عوشيفا .# عوشيفا دلوا ساحنش دلوا رازاعيلا»و #*رامثياو رازاعيلاو وبيباو باذان نوره ونبو ميرمو ينوم
 * بوطيخا دلوأ ايرماو ايرما دلوا اورامو # اورامل دلوأ ايحرزو ايحرز دلوا ازوع # ازوع دلوا راقيفا راقيفا
 ايرزع دلوا انحوي #* انحوي دلوا ايرزع ايرزع دلوا صعميخا . + صعميخا دلوا قوداص قوداص دلوا بوطيخأ
 * بوطيخا كلوا يريمأ يريما ايرزع دلواو هد دواد نب ناميلس هانب يذلا هللا تيب "م دخل ناك ايرزع

 دلوا ايارس ايارس دلوا ايرزع # ايرزع دلوا ايقلخو ايقلخ دلوا مولاش * مولاش دلوا قوداص قوداص دلوا بوطيخا
 كمهاقو نوشرج يويل ونيو * لباب يلا هللا رماب اذرهب تيب رصنتخا يبس ثيح يبس قوداص * قوداص
 ونبو + ليوزاعو نوربحو رهصيو مرمع ثهاق ينبو * يعمسو ينفال نوشرج ينب ءامسا هذهو - * يريرمو
 + روثاي حراز اود حويو * امازو ثحنو نوشرج * .مهيابا تميبل نييويللا لسن ءاواه يثومو يلاحام يريرم
 ايزوع هنبا ليايروا هنبا تمحات # هنبا ريساو هنبا فاسايباو هنبا اناتلا * ريشاو حروق باذنيمع ثهاق وئبو
 بايلاو #* هنبا تمحانو هنبا يافوص اناقلا ونبو اناقلاو * توميخاو ياساماع اناقلا ونبو #* هئبا لواشو هنبأ
 * ينفال يلحس يريرم ونبو # ايفا يناثلاو لاوي هركب هنبا ليومص ونبو # هنبا اناقلا هنبا ماحوري هنبا
 راقو عضوم يف هللا تيب ين نيحعبسملا يدي نيب كلملا براد مهماقا مهلك .لواه + ايساع ايجاح ايعمس ازاع
 يف تيبلا ناميلس ينب ينح ةميظع تاحيبستب رضوملا ءابخ نكسم يف هللا مادق نومدخ * ىبعلا قودنص
 نييويللا لسن نم ثهاق ينب نم مهونبو مه مادغلا ءالوه» # مهعيانص يلعو مهسيماون يلع مهماقاف ميلشروا

 نب ثماح نب اناقلا نب فاصا نب *روحان نب لايلا نب موحري نب اناقلا نب * ليومص ينب لايواو ناماه
 نب رهصي نب »* حروق نب فيشكأ نب ريسا نب ثاحات نب # اينفص نب ايرزع نب لاوي نب اناقلا نب * يشوم
 * ايعمس نب ايخارب نب فاصا نيميلا يلع نوموقي نيذلاو فاصا مهوخاو » ليارسا نب يويل نب ثهاق
 نب اخوي نب , * يعمس نب امز نب ناتا نب  ايرع نب حراز نب ينلا نب * ايحلم نب اسمع نب لياختم نب
 * خولام نب يرمع نب سيق نب نأتا لامشلا يلع نوموقي نيذلا مهيخا يريرع ونبو . يويل نب نوشرج
 نب يثوم نب يلحام نب #*رماش نب يناب نب يصاما نب #دروطان نب اياقلح نب ايصوما نب ايفساح نب
 نورهو #* هللا تيب يف يتلا رضعملا ءابخ يف عيانصلا مهنوطعي نيذلا نويويللا امهتوخاو * يويل نب يريزم
 امك ليارسا يلع نارفغلل سدقلا سدق عيانص لكو روخبلا جاردالا مبذم يلعو مبذملا يلع ميابذلا نوبرقي هونبو
 يزاع * بوطيخا ايرما يقاف #. عوسيفا ساحنث هنبا رازاعيلا نوره ونب ءااه» * برلا دبع يسوم رما
 ثمهاق ةمال نوره ينبل اهموختو مهتما يلع تممسق يتلا عايصلا ءامسا اذهو #* عممصيخا قوداص # ايحراز
 رياصو * ادوهي ضرا يف رق اهلوح يذلا ينملا رياسو !ذوهي ضراب نوربح اوطعا # لوالا .زجلا اوطعا نيذلا مهو
 نوربح ةميالا اوطعاو ةيكقسلا عايصلا اوطعا نوره الواو“ #* انفوي نب بيلاكل اوطعا مهعايض لوح يتلا لوقا
 * امهانمو ريبدو نوليحو # اهانمو عمتسالاو اهانمو راثايلاو اهانمو ليومص يهو ةسمغلا عايصلا هذه اهانمو

 اهاتمو رفاع اوطعأ نيماينب طبس نمو د اهانمم سمش تيبو اهانمو ارطعلاو اهانمو ماحتنلاو اهانمو ناسعلو
 نم اوبرو نيذلا ثهاق ينبلو * ةما ةرشع ةثلثل ةعيض ةرشع ةثالث عايضلا ريام اهانمو كوثانعو اهانمو ثوملعو
 طبس نمو اسنم طبس نمو ريشا طبسو رخاسي طبس نم مههمال نوشرج ينبو ه»* ةرشع عايصلا ندع اسنم طبسم
 * ةعيض ةرشع اتنثا نولوبز ينبب طبس نمو نيبوار طبس نم مهممال يريرم ينبلو #* ةعيض ةرشع ةثالث يلاتفن
 نيماينب ينب طبسو نوعمس ينب طبسو اذوهي ينب طبسل اوطعاو د اهانمو عايضلا هذه نييويللا ليارسا ونب اوطعأو



 ' ميححتشلو ةييملا عايصلا #* ميارفا طبس نم اهموختو عايصلا ناكف #* ثهاق ينب مساب اهنومسن اوناك يتلا عايصلا

 فصنلو # امهانمو نومرثاغلو نوليالو + اهانمو بيروح تيبو # اهانمو رازاعيلو ميارفا طبس لبح يف اهانمو
 نالاوع اسنم فصن نم نوشرج ينبل # اوثروا نيذلا ثهاق ينب ةمالو امهانمو نيليفايو ثانع اسنم طبس

 + اهانمو ميناعو اهانمو تومارو # امهانمو ثوربدو ميقر رخاسي طبس نمو + امهانمو روتساعو نانثم يف يتلا

 نوماهو ليلجلا يف يذلا ميقر يلاتفن طبس نمو #* اهانمو فهادو ققاعو * نورفعو لشام ريشا طبس نمو

 احجيرأ ندرا برق يبو * امهانمو روباثو ينمرا نولوبز طبس نم اوُثرو نيذلا يريرم طبس نمو + اهانمو ميثايرقو

 كدومرو * ثفعمو ثومرقو * صهايو ثوفامو ةيربلا يف يتلا يرسب نيبوار طبس نم ندرالا يقرش نمو
 "0 3 * اهانمو نوبسحو ريزاعيو * بلعو

 عباسلا| لصفلا 0 |
 ماسويو يمحال لياووي ايفرا يزاع علوت ونب د هونب ةعبرالا ءاواهو نيرمسو بمسايو اوفو علوت رخاسي ونبو

 افلأ نورشعو نانثأ دوأد كلملا مايا ف مهد دعو ةوقلا اوديدش علوت ونب واه ميهيابا تريب ءاسور ليومصو

 مهيابا تسيب طابسا لكل ءاسور ةعبرا د اوسويا لاوي ايدفوعو لياخم ناحرزا ونبو .ناحرزي يزوع ونبو + ةيامتسو
 معأ لكو # مهتوخاو مهونبو مهءاسنو مه نوريثك مهنال افلا نوثالو ةتس مهددعو لاتقلا يف عانصو ةوقلا اوديدش
 يحا نمعن اراغ لمضماو روخادا علاب نيماينب ينب ءامسا اذه» ج# افلا نوئمثو ةعبس ةوقلا يف ةربابج رخاسي يب
 اوديدش مهيابا تيب ءاسور ةسمخ يرازاعو ثومريو ليازياو يزاعو نوعاوسا علاب ونب + رادا ميفاح ينام شاور
 ثومربو يرمعو يزعلاو رازاعيلاو ساعويو روماز رفاخلا ونبو #+ نوثالثو ةعبراو افلا نورشعو نانثا مهددعو ةوقلا
 ةربابج مهديلاومو مييابا تيب ءاسور مهو مهتلمج مهددعو # رفاغلا ونب ءالواه لك كثوميلاعو ثوثاناعو ايفاو
 نوتازو اينعنكاو روهياو نيماينبو سوعاي ناهلب ونبو ناهلب لسا وئب ءالاهو * ناتيامو افلا نورشعو نانثا ةوقلا
 نافاسو * برهلا يلا نوجرخ# ناتيامو افلا نورشعو ةعبس هوقلا اوديدش لخسا ونب .الواه * .سارسحو ساسرتو
 نيذلا اسنمب ونب # اهلب ونب ءاراه مولاسو رصياو ينوغو لاصاهيا يلاتفن ونب * اسوح ونب داوع ونب سافاحو
 مساو رابك موق ةئبا ةدحاو ةارما ذخا ريخامو # فاعلج ابا ريخام تدلوو اينوداو لخارسا هتيراج هل تدلو
 انبا تدلو تجوزت يتلا هما اضيا اهعمو # تانب الا نونب هل نكي ملو دعفلاص ريبكلا هيخا مساو اهعم ابتخا
 + اسنم نب ريخام نب كاعلج وئب ءاللاهو ىورب مقرا وئبو مقرا ميلوا ونبو * شرش هيخا مساو ساراف همسأ تممسو
 ثحاتو هنبا راخابو حآلاتوس ميأرفا ونبو د معيناو ماسو نوليعاو # ايرمسو رازاعيفاو روحا تدلو اهعم هتخاو
 ارايعتساو ثاغ لها ميلتقو ضوألا يف اودلو نيذلا ثاغ ونب اسناو رازاعيلاو حاتوسو روفازو د ثاحاو اعدلاو هنبا
 تلبهن هتجوز يلع لخدو #* هبلق اولسو هتوخأ هوزعو ةريثك امايا ميارفأ مهوبا نزحو د ميلاوما نوذخاي اولزنو
 نيذلا ءاللاهو ةينالفسلا نيروح تيب يف اهودجو هتنبا» # هتيب ببن هنال اعايراب هتمساو انبا تدلوو
 ينب نم ناداهيمع نب ناداعلا تببطظو + ميالعا ببطت ةميكح تناك اهن هتنبا“ ثيسأ #» اودجحو

 22 اسكم موخت يلعو * اهادمو كثاناعو' سلبانو ليعياب مهنطاومو مهتاريمو *»* عشوه هيبأ مسأو نوما

 ونيو 2 * اهيف ليارسأ نب فسوي وئب نكس يتلا عايصلا هذه اهانمو راودو ودغمو صنعتو سلبان تيب
 - طلاب دلوا رفحاو * ثايزرب وبا وه لياخم2 و رافاح اعايرب ونبو #* مهتخا حارسو اعايربو يوسأو اوساو انمي ريشأ
 دالوا ياله تاوشعو لاهمبو خاساف طالفي ونبو #* لياناناح حارا طلاب وئبو د مهتخا عوسياو ماثوحو ريماسو
 . جافوص ونبو * لاماعو سلاشو عانميو حافوص هيخا ماليه ونبو # ماراو ابحي اجثررو يحا ريموش ونبو #*:طالفي
 ونبو 5 اراو افسفو انوفي رثاي ونبو # اريبو نارثيو اشلشو امشو دوهو رصاب #* ارميو يربو لاعوشو رفانرحو جوس



 »و

 مهددعو بفرشلا ءانبر شويجلا ةربابح اراببا ' مهيابا تسيب اصور ريشا وثب مهلك اياه  ايصرو كانو حارأ الوع
 + افلا نيرشعو هثنم برعلل نيدتشملا لاجرلا

 1 " نماثلا لصفلا

 علابل زاصو *راداو 0 ميثماو شوراو يخاو نمعنلاو راغلاو * لوحماو رفاخاو هركب عللاب دلوا نيمايدبو

 .اسورلا نوهيفا ونب ءالواهو * ماريحاو ميفوحو ميذاسو * ايحأو نمعنو عسيفاو * دوهيفاو ارغاو داونأ مهو نينبأ
 هلوا مياراحاشو + دوحح او ازوع دلوأو مالحا وف اريخو ايع او: نمعتو 8: نمعت .ةرزب ىلا .اولخدو. يعم لع
 00 مركلملو ايفاصل بابويل هتارما "شرح نم دوبيفأ كلواو #* هاسن ارعبو ميشوح هقالطا نم باوم دلب يي

 ريفوع غافيلا ونبو  غافيلاو فوطاخل دلوا ميسح“ # ءابالا سيير ونب ءالراه شفيصايلو انامريلو ايراسلو اسانملو

 قاسيسو # ةزغ يف اوسلج مهنال مهيابا هما ءاسور أوراضو #* اهانمو دويلاو بوبآل ينب يذلا وهو ريماسو ملسمو

 الأ احويو افشيو لياخس# #0 يزفزو نورفعو يفيسنو ليخانامم » يداعو روزاعو ايدفازو * ثدومريو
 . * يدبزو يخزو ميقايو <« لعافلا داللا بابويو ايلزيو يارمسيو #رباحو يقرحو مالشمو ايهبزو # اعيرب
 يخزو نودبعو #0 ليايلاو ريبعو نافسيو .*# يعمش داللا تارمسو اياربو ايادعو #* ليايلاو ياتلص يانيعيلا
 ايرهشو يارشمثو #* ايرمسو قاسيس ونب ليانيفو ايرفو »* فوثانام» مالوعو ايفناحو ياناحو د»* ناناحو
 . * ءادتبا ميلشرواب اودعق مهو ميلسنو مهيابا تسيب اصور مه + ماحوري داليا يخزو ايلياو ايسرعايو + ايلثعو

 افزاو فايحاو كاواغو * فادانو عالابو سيقو نورفع هركب هنباو *. انعم هتارما مساو نوعافق وبا هدعق ىوعغق فو
 سيقو سيق دلرا رينو #* ميلشروأ يف مهتوخا يذاع نونكسي اوناك اضيا مهو هيامس دلوا ثووالقمو * ثدوالقمو
 ةيلجرب جرعأ ناك ثسبيغم ناثانوي 7 3 لابرساو يوسايلو عوسكيلاهلو ناثانوي دلوأ لواشو لواش دلوأ
 * ناراو روحاو عرتو صلماو نويتف اخبم وثيو #* اضم دلوا لعابرمو لءابرم همسأ انبا هل ناك يوسايلو
 ايعتخا كلوا ايصوما 0 ايصوما كلوا يرعزو يرمزلو ثومزعلو كيوملعل دلوا عادوهايو عادوهاي كلوا ليعابرمو
 نانخ ايدفوع ايدعس ليعمسا ميق يرزعنينب هتس هل راص هنبا لصاو # لصاو هنبا اسعلاو افرا دلوا ايعفخإو

 اوناكو يسقلاب نومري .ةربابج الجر مالوا ؤنب ناكو +* طلفيلاو سعوي مالوا_هيخا قاسعا ونبو  لصا ونب مهلك .اواه
 - * نيمايدب طبس نم يسارا مدين نوملعي

 عساتلا لصفلا

 فو مهئاريس يف الوا نونكسي اوناك» * مهقافن يف لباب يلا اولخد نيذلا مه ءاوهو رشلا ليارسا ونب "مهيلح ركفو
 ينب نمو نيماينب ينب نمو ادوهي ينب نم نودعقي اوناك ميلشروا يف د نورواجو نويوالو ةمياو ليارسا مهعايض
 دلب نم #0 اذوهي ينب صراف ينبو نيماينب نب يرام نب يرمع نب دوهيمع نب اروعازو * اسنم ينب نمو ميارفا
 نب اولام نيماينب ينب نمو #* نوعسقو ةيامتس مهتوخاو ليوعاي حراز ينب نمو هوخا ايصبو هراكبا ةربابج اينولس
 » اينخوي نب لافوعرا نب ملسمو راخبم نب يزاع ونب ءاواه محورا نب اينخويو د اينفهي نب اذوهي نب ملسم
 عادويو بادانوي ةميألا نمو * مهممال نييم ءاسور ءايوقا لاجر مهلك نوغستو عستو ةيام عست مهتعامجو مهتوخأو

 تنيب نكسم يداحت هنكسم ناك يذلا باخ ن؛ اورم نب قوداص نب ملسم نب ايقلخ نب ايرزاعو * مكايو

 نب ثاروسام نب ملسم نب انحوي .رب لايدوع نب يزانمو ايكلم نب روهساف نب ماحوراي نب ايرزاعو »* سدقملا
 * هللا تيب يف عيانصلا نوعنصيو ءايوقأ لاجر نوتسو ةيام عبسو فلا مهيابا تميب ءاسور مهتوخأو * رمأ

 للاع نب سوداح نب باخوراي يرارم ينب نمو # ايفساح نب ميقارزع نب ماشوح نب ايعمس نيبويللا نمو



 اناقلا نب فاصأ ىب ايخرباو نوئوراي نب للاك نب ايعمش نب ايدفعو .* فاصا نب يديفاز نب اقيثام نب نيفئام
 يقرشلا كلملا باب نيكسامو #* مولاصو مهتوخاو نوماحو نلاطو بسوقعيو مولاض  اًنمو هين نكسي ناك يذلا
 ءاسور مهتوخاو حرق نب بفيسوكأ نب اروق نب مولاسو * يويل ينب تاعاس يلع نوموقي اوناك نيذلا نيباوبلا ءالواه

 نوسرحتت نيذلا مهو ةمالا يلع مهواباو نامزلا بق باوبا نوظفحلو عيانصلا يلع نوموقي اوناك نيذلا مهيابا تيب
 نب ايرخزو # هعم هللاو ميدق نم مهيلع امدقم. ناك رازاعيلا نب ساحنفو #* عانصلا يلع جراخملاو لخادملا

 يف اويصتحا نيذلا ءالوهو ةرشع انثاو ناتيم مهددعو نيباوب نوموقي نيذلا ءاءاه د نامزلا ةبق سرح هعم ملسم
 نوظفحا مهدعب نم مهداللا اوماق نيذلا مهر» #* مهتناماب يبنلا ليومصو دواد عنص نيذلا ءالياه ةمدغلل مهنامز

 + ةلبقلاو يرمبلاو برغلاو قرشلل ةحوتفم باوبالا تنناك» #* تاعاسلاو نكسملاو سدقملا تيب. باوبا
 هنامالاب مهن# * عوبصأ لك يف ادحاو اسوي الا اوسرح نا مهونكمي اوناك ام مهدعب نوسرحت اوناك نيذلا مهتوخاو

 .تميب يلعو عيانصلا يلع نييلوتسم اوناك .الواهو نوسرح نوموقي نويويللا اوناك باوبا ةعبرالا يلع نال نوصرح اوناك
 رم ةركب لك ينو * باوبالا يلع مهظفح اذه نآل هيف نودقريو هللا تسيب يلع نورودي اوناك» # هللا لام
 يلع نيمكمتملا نييويللا مه» * ددعب جرختو ددعب لخدت تناك اهنال لمعت يتلا بابثلا عيمج نودقتفي
 ' * ةيكذلا تانروعملا يلعو نابللا يلعو تميز ١ يلي رمغلا يلعو هبايث يلعو مبذملا يلعو بابثلا يلعو عييانصلا

 يلع قرفت تنناك يثن لك نم ةقرفتلاو رماجهلا روخب يه يتلا تانوهيملا نوعنصي اوناك نيذلا ةنهكلا ينب نمو
 يلع نوطلسملا ثهاق دالوا اضياو # ةروتسملا عيانصلا يلع اوناك نيذلا مه مولاش راكبا» * نييويللا يديا
 تميبلا يلاوح نوسرعي نيذلا نييويللا ءاسور مادخ .الواه» * تمبس يلا تسبص نم ناك يذلا زبخلا يلعو مهتوخا
 نونكسي اوناك مهو مهديلاوم يف نييويللا ءابا ءاسور اوناك ءالواهو د ىليللاو راهنلا عيانص يلع نيمكحت“ اوناك مهنال
 روصو نورفع يناثلا هنباو + اهنعم هتارماو لاوي هركب مسأو نوعافت وبا نكسي .ناك نوعفق يبو * ميلشروا ف
 نونكسي اوناك ءالياه» صاماشل دلوا ثولاقمو #* ثولاقمو ايرحخم»او ايحاو دواداقو * بادانو رينو علابو نوسيتو
 * اولاسوفسالو يوسويلو عشيكلملو ناثانوي دلوا لواشو لواش دلوا ىسيقو سيق دلوا رينو . * ميلشرول يل مهتوخا عم

 اينزاع دلوا زاحاو .*زاحاو صلماو ىوتاف اختم ونبو # اخ“ دلوأ ىليمابرمو ليعابرم هامسو انبا دلوأ يوسويو
 اسمع كلواو ليصا هنبا دلوا !داطعا هنبا ايفراو اينعيناك دلوا ه*« ايصما دلوا يرمز دلوا. ثمالعل دلوا اينزاعو
 * ليصا ونب ءالواه ناناحن ايديوع ايدعس عمسا ميق يزوع مهولمسا هذهو نينب ةتس ليصالراصو #* هنبا

 ْ رشاعلا لصفلا ظ

 * عوبلج لبج يف ريقك ءالتق مهنم عقوو نيينيطسلفلا نم ليارسا لاجو هبدرهف ليارسا نوبراح نوينيطسافاا ىلكو .
 لواش يلع دتشا بيرحلا نال لواش ونب عوشيكلمو بادانيساو نائانوي مهو مهولتقف هينبو لواش نويفيطسلفلا تعلو
 اريج اليل هب ينلتقاو كفيم درج هحالس لماحل لاق * لواش حرب املف هوحرجن مهماهسب ةامرلا هتباصأو
 هيلع .اكتاو هفيس لواخ درجه ادج بفوخ“ نثك هنال هيلا هدي دمي نأ ةحالس لماح ديري مثلو يب اوازهبف فلغلا
 كللذ ينو + هعم تامف هفيس يلع هسفن اضيا وه يقلا تدام دق لواش نا هةحالس لماح يلو املف * تامف

 بره دق نأ نيدرآلا ضامخ“ يف نمو ليارسا وئب اوأر املو + اعم هحالس لماحو ةثالفلا هونبو لولش لتق مويلا
 مويب كللذ دعب نمو + ابيف اونكسو :نويديطملنلا اواجن اوبرهو عايمتلا اوكرت هونبو لواش تداص دقو ليارسا لاجر
 ةوبلسف #* عوبلج يف نيحورطم نيلوتقس ةثالثلا ةهاراو لواش اودجوف ءاطقلا اوبلسيل نويئيطسفلا اواج ثحاو
 * مهتمأو مهمانصا تويب اورشبيل ينملاو ندملاو عايضلا يلاو نيطسلف ضرا يلا اهولسراف هحالسو هسإر اوذخاو هبايث
  نويتيطسلفلا عنص ام ناعلج لها ممسف #+ نوغاد ىسيب يف هسار اولعجو مهناثيأ تسيب يف هحالسو هبايث اولعجو
 :يلا مهب اواجو هداللا داسجاو لواش دسج اوذخاو اوضمو ناعلج نم يوق ىلجر لك ماقف «* ليارسابو لواشب



 ظ ظ ا
 .ترلا لوقك هللا 'مادق ءاطخا يتلا هاياطخب لواش تامو مايا ةعبس اوماصو زوُلْلا .تمحل كانه مهونفدو سلبا
 . هلققف يبنلا ليؤمص هل لاق امك هقيرط كلسي ملو هللا لسي ملو ةمهنملا لاسو يضمو * هب“ هاصو ام ظفحي مل هنال
 9 ٠ | لل . ْ ١ ١ : ١ * يسي نب دوأد يلا كلملا درو

 ' نيلحو سمأ لوأ نمو سمإ نم :* كمعلو كممد نمن اولاقو نوربح يف دواذ يلا ليارسا لاجر لك عمتجاو
 .كبسمت يذلا كنا كل هللا لاقو ليارسا ينب ماما جرختو لخدت تنك يذلا تنا انيلع اكلم لواش ناك
 نيب دواد مهدهاعف نوربح يلا كلملا يلا مهلك خويشلا اواجو . * ليارسال اربدمو امدقم نوكتو يبعش ليارسأ
 ,هلاجر عيمجو دواد يضمو * يسبنلا ليومص مف نم برلا لوقك ليارسا يلع اكلم دواد اوحمسيو برلا يدي
 لاقو * ضرالا كلت يف نويسوبايلا نونكسي اوناك اهيف نال سوباي يمست اميدق تناك يذلا يهو.ميلشروا يلا
 «تيمس يتلا نويص ةعيض سبكو ابلك ةمالا دواد عمجن انهاه يلا انل لخدت اال دوادل ميلشروا ناكس نم سانا
 ليارسا شيج يلع امدقم اسيير نكي وا اهذخايو علطيو سوباي بيرام نم لك اضيا دواإد لاقو د دواد ةعيض

 ٠كلذ لجالو نويص يف دواد دعقو * شيجلا يلع اسيير كلملا دواد هماقاف اهذخاف الوا ايروص نب باوي علطف
 .: عايصلا يف يذلا سانلا رياسل انامأ دوأد يطعاو ارب يلا ةعيصلا يلاوح دوأد ينبو دوأد ةعيض تميمس

 يلع كلملا مهماقاو هكلمب اوكلم نيذلا دواد لاجر ءاسور ءالواهو * لكلا طباض هعم هللا ناكو مظعو دواد عضتراو
 سيير لوال سلجملا يف سلج دواد لاجر ددع هذهو * ليارسا يلع ملكت يتلا هللا ةملك لثم ليارسا رياس

 نم دواد نب رازاعيلا راص هدعبو #* ةدحاو ةعام يف لجر ةيامثل لتتو هفيص لس يذلا رابجلا اوحدج وهو نيثلث
 بج نم ءاملاب هيلا .يتا يذلا وهو يسيا نب واد عم ناكوهو »* لجر ةيامثالث يلع اسيير راص وهو حوحد
 . مادق نم ةمالا تددبت املف اريعش ةعورزم ةدخاو لقح كنه ناك دواد نوبراح# .نوينيطسلفلاو : محل تيب
 :* اميظع اضالخ هب هللا عنصو نيينيطسلفلا كلهاو واد صلخو لقعلا يف لجرلا اذه ماق #* نيينيطسلفلا

 ةيرب يف دوعق نييديطسلفلا ركنعو ملرع ةراغم يلا ةرخصلا نم دواد دنع نم اسيير نيثاثلا نم ةثاث لزنو
 ينيطعي نم لاقو دواد يبتشاف #* محل تيب يف نوينيطسلفلا لاجرلاو نكسملا يف لزان دوادو #* ةربابجملا
 لاطبالا لاجرلا ةثالثلا هتعام نم هعمسف # هبرشا ءام ةعيصلا باب يف مهل تيب يف يذلا ريبكلا بجلا نم

 ةرذخاو محل تيب باب يف يذلا ريبكلا بجلا نم ءاملا اولمو اوضمو نيينيطسلفلا ركسع اوقشو هدنع نم اولزنف
 مادق لعفلا اذه لعفا نا يل شاح لاقو #* هللا مادق هبكسو هبرشي نأ دواد ءاشي ملف دوادل هوطعاو هب اواجو

 ' مهوامسأ هذهو' * لاطبالا لاجر ةثاثلا عنص اذه هبرشي ملو مهسفناب هوتا نيذلا لاجرلا ءازاه مد اذه نلل يهالا

 هلو ةدحاو ةعاس يف مهلتقف لجر ةيامثال يلع هفيس درج وهو ةثالنلا ف سيير وهو ايروص نب باوي وخا ياسيبا
 .نب عادايوي نب ايانبو . * ةثالثلا يلا تاي .ملو امبيلع سييرو نينثالا نم مظعا وهي د ءاسور ةثالثلا يف مسا
 .لزن يذلا وهو لسراو باوم امهو نيرابجلا .لدق يذلا رهو لايصفاق نم رثكا هتعانص يف نسحبو يوق رابج ياسيا

 دي فو عرذا ةسمخ هلوطو اليوط ناك يذلا .يرصملا لجرلا لتقو #* ملنلا موي يف عبسلا- لتقو بمجلا يلا |
 * هحسرب هرمنو هدي نم' مسرلا ذخاف .ةاصعب عادايوي نب ايانب هيلا يتاف كايحلا لون لثم هنانس ظلغ متر يرصملا
 » ِهِلاَم لك يلع دواد هماقاو .* ةثالثلا يلا رضع ناك.امو لاجر ةثلث نم ربكا مسا ناك هلو ايانب عينص اذه

 :كلملا لبج- نم ثومساو #* مهل تيب نم دوادو همع نب نينهلاو باوي وخا لياسع .ايوقالا يلع ءالراهو
 نم .يذلا يباسو + ثوئانع نم يذلا رازعيفاو حوقت نم يذلا سيفاع نب اريعو #* نوطلف نم يذلا صلاحو
 يبار نب يئا .* ثفاطون نم يذلا ينعب نب دلحو ثفاطون نم يذلا يرهمو #* حوح نم يذلا يلاعو نوبسج
 * نوتافرع نب لايفاو شوطله نم يذلا, يداحو * نوتعرف نب ايِببو نيماينب ينب نم يتعفق :نم يذلا



 ميتركم نم يذلا رافاحو د نوترغب نم. يذلا روا نب نوفيلاو :اتيب لبج نم يذلا نكس نب ميراحاو «*.المرك
 نم يذلا دع« ناثان وخا لاويو +* يبوا نم يذلا رازاعالو المرك نم يذلا يرصحو #* راصاخ نم يذلا ايحاو
 .راثاي نم يذلا ريعو + ايروص نب باوي ملم لماح ايترب نم يذلا يزاحتو انيما نم يذلا علاصو .*ودغ
 نينلث يلع .اسور اوناك .اواه نيبوار طبس نم اراس نب اونيداعو # يناثاجلا ايرواو *راثاي نم يذلا براعو
 ماتوح انبا لياماعو عماس ثيورتسع نم يذلا طافاشوي 2« كوثانع نم يذلا يزاع اهعم نب ناناح #* يفلت
 اوسيو يئاير ليوصامو .ميحاوامو لايناعو ثوزماع # هوخا ايحويو يرمس نب ليكداي * ثدورعرع نم يذلا
 * راكشاو لياسعو ريفوعو اومثيو ليلاو # ايفاسو امتيو ليامحا هنبا

 ظ رشع يناثلا لصفلا ْ]
 . ةعيصلا غالقيص يلا دواد عم اولخد نيذلا مه» برحلا يف .هعم نوموقي اوناك نيذلا دواد ةربابج مهلك ءالواه

 اولحقل دواد دارا ولو دواد يدي نيب نوسوقي اوناك مهتوربج يف مه» سيق نب .لواش مادق نم ابراه ناك ثيح
 يسنقلاب نومري اوناكو * لواش اولتقي دواد مهعدي مل نكل برحلا يف اعانص ةربابج اوناك مهنال سيق نب لواش
 تميب طبس يلع اسور ءالاه لواش لتقي نأ دواد دري ملو اماهس ةولمم مهيسقو مهنيميب فويسلاو ميلامشب
 نم يذلا ايعمس اسكس نم يذلا لاوي هنبا شاوي رازعيحا هعم اوناك نيذلا دواد لاجر ءامسأ هذهو د»* نيمايدب

 نيثالث يلع ءاسور ءاواه نوغفت نم يذلا ايعمس #+* ثوئناع نم يذلا وهاي كثوفراع ونب ايخرباو طالب ثاعابج
 + رافاح ايطفاس ايرمس يرزاع ايلعاب ثومري يداعت #* رداع دوفاز ليازاح ايمرا ةعامجلا لثم برعلا عانصو
 جرخو دواد عبت داج طبس نمو #*راداغ نم يذلا موحرت ونب ايرخسا حون + فسأ_انفس ليارزع اوسي اناقلا

 نيلماج تادهاجتو برح باعحصا. ةماقلا لاوط سابلا اوديدش ءايوقا لاجر ةيربلا يف يتلا ثورصم يلا هعم
 ايدبوع مهسيير ايرزع د مبهتعرس يف لابجلا يلع نالزغلا لثم نيعيرس مهرظانم يف ةدوسالا لثم فويسلاو قردلا
 ناج- ينب نم .الاه مهرشع دحا .# ايحلم ايمرا *رازاعلا انوي * ثالالا يلا  ايمرا انام.انامأ . * بايلا

 رياس اومزهو هيتفش يلا يلتمم وه ذا ناسين رهش يف ندرالا اوربع نيذلا مهو * فلا يلع دحاو لك برعمل ءاسور
 نوربح ةيرق يف دواد دنع اوعمتجا يذلا دنجلا ءاسور ءالواه» برغلاو قرشلا يف ةيربلا يف اوناك نيذلا ركاسعلا
 وتبو نييماينب ونب اواجف * برلا مف نم اهب ملكت يتلا يبنلا ليومص ةملك متنل لؤاش توم دعب اكلم هولعجتل
 انتنوعملو ملسلل متيج ناك نا مهل لاقو مهيلع تكرابف مهبراح مهيلا دواد جرخت 2 #* دواد ركسع اوغلب ينح اذوهي

 مل يناف انيادعا يلا انوملستو انب اورصتل ميج متنك ناو مكبولق يف ام لك يلع دحاوب نينثا مكيطعي برلا ناف
 حورو * هيحاص يلع يطغ نمو انئيب مكعب وهو كلذ ملعي يابا هلا هللا احيبق ,ايث تلمع الو مكيلا يطخا
 كعم اناو يسيا نبا اي لاعت.دواد اي لاعت دوادل لاقو تيفتلاف نيثلث سيير ناثان نب اًسمعل .هللا. هسبلا ةيربجلا
 .اسور مهماقاو دواد مهلبقف كهالإ تقو لك يف كنيعم نال كنيعم نم هكلل يطعا ملسلاو فت ال كل ملسلا
 لواشت عم اوجرخ ملو نييئيطسلفلا برح يلا جرخ نيح دواد عم جرخ اسنم طبس نمو * شيجلا يلع
 مجنو غالقص يلا يضمي نيح .لواش يلع عقنو مكلبق يضمن نحن . ميل اولاقو نيينيطسلفلا ءاربك عم اودقع اوضمو
 * اسنم تريب هفولا ءاسور رافازويو وهيلاو لاكنامو ليعادياو روفازو ادع مهوامسا هذهو د يح وهو هيلع ضبقنو
 يلع نيمكمتم اورلص مهو ادج ةربابج اوناك مهعيمج نلل برا يلا يضم نيح ةوناعاو دواد يلا اوضم .الراه

 ءاصحا اذه» * ادج مهبح# ناك هنال دواد ةديام يلع نولكاي موي لك اوناك» * نوديري ام نوعنصيو شيجلا
 * برلا رما نع لواش كلم هيلا اولوحنل نوربح يلا دواد يلا اواج نيذلا شويجلا يف نيدرجملا 'ءاسوور
 ةربابح نوعمس ىنب نمو # ءايوقأ ةربابج ةيام نامثو افلا نوتس افويسو احامر نيلماح اوناك !دوهي ونبو
 نم ناك يذلا ريبكلا جادايويو - هلام تسسو فلا ةعبرا يويل ينب نمو #+:ةهيام عبسو فلا ةينامث ةوقلا يف
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 . روط نم يذلا اغاس نب ناثانويو نوزاع نم يذلا ميشب ينبو د#* مفالاد نم يذلا ايفالاو محرا نم يذلا نافيزومو
 . ,اصر هتوخاو هيبا تميبو شويا يف رابج تباشلا قوداصو ه ةيام عستو بفالا ةثالث هعم ناك نوره ةمسق
 لواش لتق موي يلا اوناك مه» فلا ةثلث لواش ةوخا نيماينب ينب نمو . * هيلا تيب نم. اسيير نورشعو نانثا
 اسنم طبس بفصن نصو #* نيفورعم هاجر ةربابج الاجر ةيام نامثو افلا نورشع ميارفا ينب نمو د هتيب نوسرعت
 نوفراع ءاسور. رخاسي ينب نمو «* اكلم دواد اولعجت) اوتا نيذلا مهنال نيفورعم اوراص لاجر فألا ةرشع ةينامث
 * هب مهيرماي . املك نوعنصي «اوناك ميتوخا رياسو ناتيام هللا مادق ةيوتسم ةنسج عيانص عانصو مهنامز يف ةمكعللب
 فئاخل نم لك يلع برعلا اوميقيل افلا نيسمخ ملم لكب برعلا يف عانصو ةوقلا يف ةربابج مهنم نولوباز طبس نمو
 + افلا نّوثالثو ةعبس حامرلاو قردلاب نيهلستم لاجر مهعمو سير فلا ءاسورلا يلاتفن ينب نمو * دواد كلم يف
 لاجر جرخ ناد طبس نمو # افلا نوعبرا ةربابح لاجر برعلا يف دواد اونيعيل اوجرخ نيذلا ريشا طبش نمو
 طبص فصنو فاج ينبو نيبوار ينب نم ندرالا ةودع نمو * ةياس عستو افلا نورشعو ةينامث بورعلا يعناص
 يلا اواهف ةيكذ بولقب ءايوقا لاجر برعلل اوجرخ نيذلا ءللاه »+ افلا نورشعو هيام ملس لكب نيبترم اسنم
 دواد اوميقيل ةيكذ .بولقب مهيمح“ ناكو ليارسا ءاربك ' يلعو ليارسا يب رياس يلع كللملا دوادل اوماقإو نوربح
 ءامسا هذهر + ماعطلا مهرطعا مهتوخا نلا نوبرشيو نولك.اي مايا ثالث دواد دنمم اوماقاو * ليارسا يلع اكلم
 يلع ربمغلاب مهنوتءاي اولاك ,اللا» يلاتفن نولوباز رخاسي طبس مهيلا نومدقيو مهيلا نويجحي اوناك نيذلا طابسألا
 * ليارسا يف ناك اريثك احرف نآل ةريثك اناريثث امدغو اتيزو ارمخو بمنع ريراوقو اقتيقدو لاغبو لامجو ريمح

 | رشع كلاثلا لصنلا

 ينب رياسل دواد لاقف د ليارسا يف .امكهلاو نيربدملاو .اربكلا رياسو نييمو فولا ءاربك يلع واد كلمتف

 فياضو يف انل .ديزي نأ هنم بلطنو هللا دهم ىودنص انيلا ذفننو عمه نأ مكنيعا يف نسح ناك نا ليارسا
 نوتايو * مهاغم رياسو مهارقب نويويلو ةنهكو مهعم نهاكلا قادايوي يتايو ليارسا عايض يف نودكسي نيذلا انتوخأ
 * لواش مايا يف همادق اوبلطي ملو قوددصلا اوبلطي مل مهن انبونف لجا نم هنم بلطنو هللا مادق نولصي انيلا
 نم ليارسا ينب رياسو دواد جرح #* هعيمج ليارسا يف ميقتسم مالكلا اذه نال اذكه لعفن طابسالا رياس لاقف
 يف يتلا نيرعن ةعيض يلا اوعلطو * ميرعن ةعيض نم هللا دهع قودنص اوبيجسأل ةيكاطنا موك اوتأ يتح رصم رحب
 يمس اهيلع يتلا نيبوركلا يلع سلاهلا برلاو هلالا هللا هع قودنص كانه نم اوعلطيل اذوبهي.طبسو مهل تيب
 نوربدي ةهتوخاو ازاع ناكو بادانيمأ تيب نم هوجربخاو ةديدج ةلمع يلع هللا دهع قودنص اوعضوو * همض
 لصالصو جونصو ناديعيو تاحبستب ةرق لكب برلا مادق نوصب# ليارسا ينب عيمجو دواد ناكو + ةلمجتلا
 يلع هللا بضغف » قودنصلا دتسيل هدي ازاع دمف ردنالا يلإ ناريفلا ترج نيمار ردنا يلا اواج املف * رهازمو
 هللا نا دواد نزحوو #* هللا دهع قودنص مادق تاذه تاامو قودنصلا يلع هدي طسب هنال هلتتف كانه هبرضف ازاع
 ) لخبدي فيك لاقو مويلا كللذ يف هللا نم دواد عرفو » ازاع ةملث ناكملا كلذ يمسف ازاع تنومب ةملث متف
 تيب يللا هب اوضما دواد لاقو دواه ةعيبض يلا الو هللا قودنص هيلا لخدي نأ واد بنحا امو * يلإ هللا قودنص
 * هيف نأك نم لكو ديبوع .تميب يف هللا تلرابو روبش. ةثالث غيف ثيكمو هيلا هب فوضمن يلبقلا مودا ديبرع
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 * اتيب هل اونبيل بشغلا نيراجنو نيشاقل اعانصو زرالا بشخو دواد يلا السر روض كلم ماريح ثعبف

 ميلشروا نم ءاسن يواد نحخناو #* هكلم عفرو ليارسا يلع اكلم نوكي نا ةراتخاو هعم هللا نأ بواد فرع كلذلو
 ناثان» فيوسو عوماس ميلشرواب هل نيدواوملا هيدب ءامسا هذهو د تائبو نيدب هل دلوو بيروح نم يتأ اص دمج
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 عمسو #  طافليلاو عاديلا»و عمسيلاو ج# عافانو غفانو ميناو + طيلفلاو عشيلاو راحبنايو 7»* ناميلسو
 د مهراحت جر خو دوأد عمسف ةربراحتل . مهعيمج علطف ليارسأ يلع كلميل سسم دق دوأد نأ نوينيطسلفلا

 هل لاقف يدي ين مهملست نيينيطسلفلا يلا علطا لاقو هللا دواد لاسف #*.ةربابجلا ةيرب يلا نوينيطسلفلا اواجو
 افسادق انءادعا هللا ملثا دق لاقو كانه مهلتقو ةملثب فرعت ةيرب يلا دواد علطف #* كلذ لعاف انا برلا
 مهرترحا هلاحرل دوأد لاقف كانه مهن انوأ اولخو 2 ةعرتلا هيرب مضيملا يمس: كلذ لجأ نمو ءاملا ةعرت لثمك

 برلا دواد لاسف # ةربابجلا ةيرب يف اوسلجو اوعلطو. نويديطسلقلا داع مث + ميرلا يف مهبارت اورهذاو رانلاب .
 - ةضيغلا يل ةبلهلا ترص عمست نيحو٠ #* مهمادق .نم مهقبساو مهنع عجرا لب مهيلا علطت ال لاقف
 ةعامج كلهاو .هللا درسا امك دراد لمعف * نيينيطسلفلا ةعامج ديللهال كمادق يتاف برعلل جرخا
 هللا لعجو ندملا رياس دواد كلسو ىفرالا عيمج يلع دواد مسأ جزم : . * راداغ يلا نوعفق نم نييديطسلفلا

 ما ظ ! ْ . *#  ->. 16 ١2 ممالا بولق يف هتبيهو هفيخ
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 نم سيل فوأف لافو د# نامرلا ةبق بايثلو بلا: مهع قودنسل عيضاوم دعاو هتعيض يف اتويب هل.ردواد 'ينبو

 يلا ليارسا عيمج دواد عمجف » دبالا يلا همادق ةمدخأل مهرادخا نيذلا مهنال'نييويللا الا هللا ىودنص ذخاي
 ينبو * نييويللاو نوره ينب دواد عمجو #* هل هانب يذلا عمضوملا يلا هللا ديع قودنص اوعلطيلا ميلشروا
 ناتيم مهو هتوخاو ريبكلا لياسيع يريرم ينبلو «* نورشمو ةيام مهو هتوخاو ريبكلا لايرولو مهل لاقو ثهاق
 مهو هتوخاو ريبكلا ايعمش نفصيلا ينبلو , * :نوثالثلو ةيم مهو هتوخاو ريبكلا لاوي نوشرج ينبلو * نورشعو
 انناو ةيام مهو ةتوخأاو بادانيمع ليزوع ينبلو * نينامث مهو هتوخاو ريبكلا ففيلأ نوربح ينبلو * ناتيم

 + بادانيمعو بنايلا ايعمسو اهسعو لاويو اسمعو لايروا نييويللاو نيدهاكلا رائيباو قوداص فوا# يعدو «* رشع
 يذلا نلكملا يلا ليارسا هلا هللا دهع قودنصب اوعلطأو مكتوخاو مقنا اورهطتف نييويللا ءابا ءاسور متنا مهل لاقو
 قخأو #* هللا كيع قودنصي اوعلطيل ةنهكلا ايرهطتف * انيونذ لثم ادندي مل هنال انهالا هبرلا انملثي الو * هل دعأ

 .ةنهكلا ءاسورل دواد لاقف »+ .ميباستب هرلمحيل بوتكم وه امك هللا ةملكب يموم رما امك هللا قودنص نييويللا دالوأ

 للوي نب ناماهل ىويوبللا ماقاف * حرفلاب مهتاوما اولعي .اونوكيو .ميبسعلا يتاواب نيحمسم مكتوخا اوميقا نيبويللا
 لايلاو لياحويو لياعان نب ايرخزو »* مهعم مهتوخاو اسيك نب ناثا يريرم ينب نمو ايخرب نب فاصاو مهتوخأ نص
 نويعاساو باربالا يلع نوسوقي نيذلا مهلك ءالره * لياعييو مودا ديبوعو وهيقامو وهيلفيلاو .اثيثأمو اساو اينابو
 رافاعو لياحويو ليازعو ايرزاع ةمدهلو ساعلا ةينا تايعبمست نوحبدسي مهلك .الراه د* ناثاو فاصاو ناماهو
 ىلك تاقوبلاب نوح .,طاه اينزوعو ليازعم مودا ديبوعو ويبقاسو انيئاسو د هللا نوحاسل اينابو ايسعمو فيلاو
 مهل نآل موي لك يف ابوت نوذخاي اون» نييويللا :اربكو #* تاعاس. ةعسقو تباعاس ةتسو تاعاس ةيقلث يف مري
 ايسمعو لياناثانو تفطاشويو انيباشو + هل ملصي ام لك يف تيباتلا' نودقتفي .اناقلاو انحويو د ةعحلت+ عماوم
 اوناك ابخاو مود) ديبوعو هللا قودنص مادق نورقلاب نوبرصي اوناك نيذلا ةنبكلا ءاواه رازاعيلاو اينبو ايرخزو
 ةعيض يلا مودا كيبوع تريب نم تيباتلاب اوعلط بفلالا لربكو ةنيكلاو توادو ' * هتوباثلا نودقتني

 ناكو *زروكذ ناريث عبس اوحب/ذ دهعلا قودفص اوعلطا نيذلا نييويللا هللا .ناعا نيحو #* ميظع حرفب دواد
 ةرزيم دواد بايث قوف ناكو ةرخاف ابايث نيسبال اوناك نيتيام وهن نوحبسملاو نويويللاو ةرخاف ابايث سبال دواد
 تاطوسبم نورقلا تاوصابو تاحيمستب برلا ىدهع قودنص ليارسأ يب عيمجو دواد علطاو + ةرخاف

 ةئبا .لاكلم ىسعلطت دواد ةعيض ىلا هللا قودنص لخد نيحو ه»+ولعلا يلا مهتارصا نوعفري اوناكو تايوتلمو
 ا ا ْ * اهسفن يف هب تزهتساف هسادق برطي دولد هعدرصباف هتارما لواش
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 قودنص م مادق تاقرح" ميابذ اوهدقو دوأد هل ةهسسا يذلا عضوملا يف ةبقلا طسو يي اوعضوو ودنا 55 1

 نم ءزجو سفن لكل ادحاو افيغر مهعيمجل مبل مسقو :. .* بمعشلا كراب ميابذلا ةمدقت دواد غرف املف هللا
 + ليارسا هلا برلا اوعبسو هللا دهع توبات مادق ةمدغلا نويويللا ىلوتو #* هتيب يلا مننم. دحاو لك يضمو معللا
 * فيسأو لايزحنو فيصو بادانيمعو. فاصاو اينبو فيلاو اثيثامو لحاويو ليعاويو ايرخزو مهسيير فاصاو

 ءاسور لكو وه هاف دواد متف كلذ دعبو #* برلا دبع قودنص مادق.نورقلاب نوبرصي نيذلا ةنهكلا مهلك .ةواه
 يف هللا قودنص مادق دواد اهلاق يتلا تاحيبستلا ءاسر مهو هتوخاو فاصا ظفحن يلع برلا اوعجسو نييويللاو .ةنهكلا
 رياسب اوثدحو هودجبو هل اوحس © * هعيانص .ممألا نيب اوفرع همسا يلع اوبناو بنرلا اوركشا .لاقو '* مويلا كلذ

 اوركذا #* امياد همادق اولص * برلا ةوق اوبلطا برلا ديري نملك بلق حرفي هسدق سل ار ا ةتوربجح

 ين هسيماونو انهلا برلا وه #*راثخا يذلا بوقعي ونب هديبع ميهربأ ةيرذ * همف ماكحاو عنص يذلا هتوربج

 مسقاو اهيلع ميهربا دهاع يذلا * ليج فتأ يلا اهب رما يتلا هتملك هدهع دبالا يلا .اوركذا . * ضرالا رياس
 ةلهن ناعنك ضرا يطعا مكل لاق #* نيدبالا دبا يلا ادهع مهاطعا ليارسلو # دبالا يلا بْرقعيل هلعجو نما
 ملو * كلم يلا كلم نمو ةلعا يلا ما نم متنكو # اهيف اناكسو. ددعلا يليلق -سانا :مثنك نا .مكلا '* ثارينمب

 ,وس أوعنضت .الو ياحبسم يلا اومدقتت ال د مهل تملتو كولملا تطبها مكلجألو مكوذوي نأ, مكيلع نيطلسملا ينظعأ
 بسمو ميظع هللا نال ' . * ةمرك ممللا قف اوثدحي * هصالخ مويب موي لك أاورشب ضرألا لك برلا اوعيس .* يايبناب

 همادق دمجملا # .ءامسلا عنص هللاو حابشا ممالا ةهلا عيمج نال * كولملا رياس نم رثكا' ' فوه ومو ادجم
 مركب برلا اوركشا د هتوقو هصركب برلا مادق.اوركشا ممالا عيمج برلا اوركشا »* هسدق يف ءايربكلاو .ةمظعلا

 لك همادق نم عزفت * سدقلا تاحيبستب برلل اودهسا مكهاوفا تاولصب .همادق اوركشاو نيبارقلا اوذخ همسأ
 امب رحبلا مبسي »* كلم دق برلا ممالا لوقتو ضرالا مبستو ءامسلا حرقت .* فوخالب ايندلا قلخ ضرالا
 ضرلاا نيديلا .يتاي يذلا برلا مادق ضايغلا يف يذلا رجلا اضيا مبسيو + اهيلع ام لكو لوقا حرفتو هيف
 لاقو # هتفار دبالا يلاو ينسعلاب برلا اوركشا ىلاق مث .ه* ايوليللا ةنامالا يلع ممالا نيبويو ىتعلاب ايندلا نيديوا
 نآلا نم ليارسا هلا هللا اوكراب * كحباست مبسنو سودقلا كممشا ركشنل مالا نم انصلخو انصالخ هللا اي انجن
 بفاصا اوكرت ةالصلا اومتا املف #* مكهالا اوحبس يكد بيط. مفب نيمأ. بعشلا لوقي نيدبالا دبأ يلاو 'نأوا لكو

 ةينامث هتوخاو مودا ديبوعو »* هموي يف ناسنا لك امياد هللا مادق اومدخعل هللا دبع قودنص يدي نيب هتوخاو

 يدي نيب نومدخت هتوخاو نهاكلا قوداص»و + ةيناربلا باوبالا نوظفح ءالوه وساحو مثوي ريخصلا هدبأو . نونتسو .
 ءاسمو اركاب امياد سدقلا :ميذم.:يلع هلل .ميابذلا نومدقي #*:نوعفق ةعيض يف ةريبك ةحسف يف هللا دهع ىودنص.
 ءامسا هذهو #* هللا رما نع ليارسأ . ينب يسوم هب رما يذلا هللا ةعيرش يف بموتكم وه ام لك. نولمكيو

 نوركشي اوناك» مهرامسا ترتس دق نيهلاص سانا .ةعامجو نوتراو ناماه ,ميباستلا نومدقي اوناك نيذلا لاجرلا
 لوبطلاب الو رهازملاب ال تاحيبستلا ةيناب سيل نوحبسي اوناك نوهلاصلا سانلا. .اواه» » هتفار دبالا يلا نال هللا
 * هللا نودجعي عاضتالاو ةلوبقملا تاولصلاب بيطلا مفللاب نوحبسي اوناك لب تاطوسبملاب الو تايوتلملا نورقلاب الو

 *»  مهكرابيل هتيب يلا دواد عجرو هتيب يلا دا لك يضمو ببغشلا 3 قلطاو
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 ش كاس هللا دهع قودنصو زرالاب .عونصم للظم تميب يف نكاس ينا يرت الا يبنلا ناثانل لاق هتيب يلا لصو ام
 جابيدلاو بهذلاب ةجوسنم ةدحاولا ضعب قون اهضعب تاقبط ةثالث نامزلا ةبق تناكو رعشلا نامزلا ةبق يف



 نآك املف >* .كعم هللا ناف هعنصا كسنن ين ام لك يبنلا ناثن لاقف #* رعش ةنلاثلاو تمضيكو مدا ةيناثلاو
 اتيب يبت ال كنا هللا رما اذكه يدبع دوادل لق' * هل لاقو يبنلا..ناثان يلع هللا ةملك تلح ةليللا كلت يف
 تركو #* ةحار عضوم يف انكام تنك لب رصم نم ليارسأ تغلطا .ذنم اتي تنكس.ام ينل #*:هيف نكسا

 وأ ليارسا ينب نيدي نأ هترما ليارشا .يب ءامكح نم دخاؤل ةملك تملق كهف ليارسا ينب رياس يف اهيف يشمأ
 منغلا يفلخ نم كتذخا انا دواد يدبعل لق !ذكه نالاو ”*ربونصلا بشغت/-اللظم اتيب يس اونبت ال اذامل مهل تلق

 كمادق نم كيادعا رياس تكلهاو هب رمت دلب لك يف كلعم. تسبكو . * يبعش ليارسا ينب يلع اكلم نوكنل
 فامضت الو هيف نونكسي مهلحاو ليارسا ينبل اعضوم سرغاف * ضرالا يف يتلا .اربكلا مساك اريبك امسا كل تمعنسو

 رياس نم كتيجنو ليارسا يب يلع امكاح كتلعج موي نمو د لوالا نامزلا لثم اقافن نوعئصي الو مهبولق
 كلسن نم ميقا انا كيابا عم عيجضنتل كسمايا تممت اذا لب * انيب هل يبت ال كنا كفرعي برلاو كيادعا

 وهو ابا هل نوكآ اناو د دبالا يلا هيسرك تنبثاو اتيب يل يبي وهو * هكلم تببثاو كبلص نم نوكي يذلا تلدعب
 هكلم يسركو نيدبألا دبا ىلا يكلمو يتيب يف هطلساو: * هريغ نع اهتلزاءامك هنع اهليزا 3 يتاريخو انبا يل نوكي

 نم لاقو هللا يدي نيب سلجو دواد ءاج # دوأد يبنلا ناثان ملك مالكلا اذه رياسب + هبال يلا امياذ نوكي
 تريب يلع ملكتت نا .هللا اي بر اي كمادق ريغص انا # دبآلا يلا ينتببحا يتنح تيب وه نمو بر اي انا وه

 يلا مالظلا م جرخت يذلا تننا كننال بابرالا بر اي ينتيلعاو ناسنا ايور لثم يلع ترظنو ميدق نم كتدبع

 ' بلق يف ام فرعت يذلا تنا . * كل دجملاو ميباستلا نم عنصي !ذامو كمادق دواد رختفي !نامبف #* رونلا
 انعمس امك ىننا آلا هلا لو بابرالا بر اي كلئم سيل نأ تمفرع يلا . * مياظعلا عيمج هل تنعنصو كلدبع

 تمععنص مهلجا نمو مهتيجهنو ءامسلا نم تيلجت تننا ضرالا يلع ليارسا كلبعش لثم بعش ياو # انساذاب

 دبالا يلا ابعش كل نوكيل ليارسا .بعش كل تددعاو . * :مهنيب نم مهي يتح ةريثك تابرض نييرصملاب
 دبالا يلا يتح نوكت هتيب يلعو كدبع يلع براي تلق يتلا ةملكلا نالاو * اهلا مهل ترص ببر اي تناو

 لكلا طباض اي بير اي ايندلا يف دبالا يلا كمسا دجمعتلو نيدبالا دبا ىلا كروما ققعتتو * يملق امك نوكيو
 كنال + دبالا يلا كممادق اميقتسم. نوكي كتلدبع كوأد. تميبو ليارسا .هلا بابرآلا. بر يوقلا .برلا نولوقيو

 * كيمادق ةولصلا هذه يلصيل هبلق تلدبع ربط اذه لجا نم. اتيب هل ينبتل. كدبعل رسلا تفشك يذلا هلالا
 تيب كرابت نأ بر اي كلء.اسا انا»و * تاريغلاب كلدبع تدعو يذلا قح «كلوق عيمجو برلا تننا كنال

 كرابتت كتاكرب نم نأ تملقو تراب يذلا بابرالا بر تننا كانال نيدبألا دبا يلا كسمادق نكيلو تدبع
 : * ادبا يلا نيهلاصلا تويب

 1 نا '

 ا رشع. نماثلا لصفلا

 دوطعي دوادل .!ديبع اوراصو باوم انأباو #* اهانمو ٍةزغ مهنم ذخاو نيينيطسلفلا دواد كلها كلذ دعب نمو ور
 فآأ هنم دواد قخأو د* تارفلا ربن زوجت نم عدي مل نكح نيبيصن كلم ررع نب دده دوأد لذقو * جاّرغلا

 سريش ءاجو * بكرم ةيم اهنم راتخاو بكارملا- دواد لحو لجر فلا نيرشعو سراف فلأ ةعبسو بكرم

 فلا .نيرشعو نينثا نايرسلا مهو سريش لاجر نم دوا» لتقف نيابيصن كلمرزع نب دده نيعيل قشمد كلم
 دواد يجني برلا ناكو جارغلا دوطعي دوادل اديدع اوراضو قشمد راد يف سرلعتلاو لامعلا دواد ماقاو * لجر

 هلتقو رزع نب دده.بُيراح هنأ لجا نم هيلع كرابي ناو ةمالسلاو ملصلا هلاسي كلملا دواد دنع يلا ماروي هنبا



 مهبو + ساملا ةيناو كتابهذملا بايقلاو ةفلاو بهذلإ هنبا ماروي عم قفئاف رزع نب ندده بصاني ناك هلال
 نييباوسلا نمو نييمودالا نم مهكلس نيذلا ممالا .عميمج نم ذخا "يتلا ةضفلا» للعلا عم ببرلا نواف هتللملا سيق
 فلا ةرشع ةينامث ريغص ركسعي 'نييمودألا لتق ناوي وخا ياشيباو . » نييقلامعلاو نيينيطسلفلاو نومع ينبو

 * هيلا روسي عضوم لك يل هللإ هاهو هل اديبع' اوراصو ًالمعو نيطلسم نييمودألا يلع كوأد ماقاو * لجر
 اهلك شويدلا يلع اطلسم ايروض نإ باوي: ناك * هبعش عييمج يف قدصلاو قعللب لمعي ناكو ليازسا يلع,كلمر

 عادايوي ونبو #* ملعملا ايرامم نينهاك رلقيبا.نب كللميخاو: بوطيحأ نب قومشأصو ... اربدم دوليخأ نب طافاشودو
 اا * مهواربك اوناك دول وتب عالقملاو :سوقلاب ةامرلا يلع

 00 رشع عساتلا لصفلا ٠
 نب نومع عم ًاليمج عمفصاس هدوأد لاقف »* هنبأ نومع كلمو نومع ينب كلم شاحان تام اذه دعبو

 نومعل نومع يب .اربك أولاقف ' * هيلا اوضمف هيبا يف ةوزعيل :ديمع دوأد لسراف افورعم يعم هربا عملص امك شاحا

 ةنيدملا سجيل كعب امناو كلذك رمالا سيل نييزعم كيلا ذفني يتح هتايح يف تلابا .مركي دواد ناك يرتا
 كلذب دواد اوفرعف « مهلسراو مهبايث قرخو مهاحل قلح دواد ديبع نومع ذخاف * اهجيرمو اهلخدم فرعيو
 يار مث « ةنيدملا نولخدتو مكاحل يبفت يتحح امرا يف اودعقا مكل لوقي كلملا مهل اولاق السبر مهل دوأاد ثعهف

 نيبيصن ياو نارح كلم ياو ميرهن مارا يلا ةردب فلا .نومع ثعبف دوأد ديبع ىلا اوطخا دق مهنا نومع ونب
 * بيرل يلا اواجو نومع .يئب. يلا مههيمج اوعمتجاو افلا نيثالثو نينثا اناسرفو بكارم مبل اورتكي. * موداو
 هباب مادق ثردلا اوعنصو نومه نب جرخو * ةربابجلا دانجالا رياصو ايروص نب باوي لسراف كللذب راد عمسو

 هيلع دتشا دق برعلا نأ بماوي رظنف * لقعألل يف مهدحو مهعم اسيلج اونلك .مهدانجاو كولملا رياسو ةنيدملا
 ٠ برجلا بصنو هيخأ يائيبال ركسعلا ةيقب عنفدو #* مودا ءاذح هبرعلا عينمو ليارسا لاجر لك نع هلل يقتناف :
 .* كيلا ىميج كيلع دنشا ناو. يننيعتو يمت يلع بردلل دتشا نأ ياشيبا هيخال لاقو #* نومع ينب عم
 .هعم نيذلا هبعشلاو .باوي مدقتو "+ ملصلا هنا ملعي ام عمصي هللاو انهلا .عايضو انموق لجال براحنو دتشنو
 مادق نص اضيا .مه اويره نويمودالا برره دق“ هنأ نوصع ونب اوار املو . * همادق نم اوبرهر نييمودالا ةبراعتل
 ينب مادق طوددبت هق .مهنأ نويصودالا اوار املف + ميلشرول ىلا هيئاري عجرو ةعيضلا يلا !داعو هيخا يلشيبا

 رزع نب فده ركسع سيير سفشو ماليح يلا .طاجو رهنلا ةودع يف نيذلا نييسودالا اوجرخاو لسرلا اوفعب ليارسا
 نيب ىويركسعلا عمتجاو :مهيلع ءاجو ندرالا ادعو. ليارسا ريام عمجن كلذب دواد اوفرعوو #2 مهمادق

 لتقو لجر فلا نيعبراو بكرم فلأ ةعبس مهنم لئقو هيدي نيب نم اوبربف #* مهبراحو نييسوداألا يدي
 ةنوعمل نويسودالا عجرت ملو دوادل اودبعت كلذ .هديبع اورظن املف #* رزع نب دده ركسع سيير منش

 سا * نومع يب

 ' مهتفيدم يلع سلجم نومع ضرأ كلهاو اهلك ركاسعلا .باويإ عمج تكولملا جورخ نامز . يف ةنص يناث ينو
 ناكو هسار يلع نم مههلا ملم جاك دواد فذيخاو »* اهبرخاو معفيدم بناوي كلمف ميلشروا يف سلاج دوادو ةريبكلا
 ةنيدملا نم هذا يذلا يبسلاو هسار يلع دواد هكرتف اهتميق بفرعت .ال ةرخاف رهاوج هيف ناكر بهذ راطنق هنزو

 ' ملو نومع ينب رياسب عيفص كلذكو مهعيمج لسلاسلاب مهدشم مهجرخا ابيف ناك يذلا بعشلاو #* اميظع ناك
 لهقو نيينيطسلفلا عم ةزغب برعلا ناك كلذ دعبو * ميلهر#ا يلا هعم نم لكو دواد عجرو مهنص اناسنا لتقي
 دايلق وخا ريياي نب كايلق لثقو مهعم بيرعلا اضيا ناكر #* ةربابعلا دارو نم كشمح نم يذلا ينبس
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 * كديبعو دوأد ديب أوكله ة ةزغب اورثفأ نيذلاو 0 يخا اماش نب با نانوي هلتقف ليارسا ريع اضيا وهو

 نورشعلاو يداحلا لصفلا 000
 / سيير ايروص نب بباويل كلملا دواد لاقف :»* هلك ليارسا يصحتل دواد هلق ثكرحو ليارسال ناطيش ماقو

 دوادل باوي لاقف #7 مهددع بفرع مهياصخلاب يوتاو 'عيمس ريب يلا ناد نم ليارسأ ينب اوصحاو اوصما ةوقلا

 يديس رما !ناملف هديبغ مهعيمج نآل لكلا يرت يديس انيعو ةرم ةيم مهلشمو مهلثم هتمأ ففعاضي كهالا برلا

 نيذلا موقلاو وه جرخف باوي ىلع كلملا ةملك ثنشخو #* ليارسا يف ةيطخل اذه نوكي نا فناخاو ىدعلا اذهب
 ثييب ةمأ ندع باسح دواد يطعاو # ميلفروا يلا باوي عجرو ليارسا عيمج اوصحاو كلملا رما امك هعم

 *« فويهسلاب نيدلقتم لجر فلا هنيم سمخم اذرهي طبسو فويسلا نودلقتي فلا ةيام ةينامث مهددع ناكف ةصاخ ليارسا

 برضو ابرلا بضغف مهدغي نا دري ملو ءكلملا مالك الخ باوي نل .مهدعي مل نيماينب. طبسو ةنهكلاو نييويللاو
 هبونذ كتادبعل نللا رفغأ كلذ نم نتملغف امب أدح تاطخأ دوأد لاقف ِي ليارسا دع توأد نأ لحل بعشلا

 لحخاآ تابرض ةثالث هللا لاق اذكه هل لقو دواد يلا ضمأ # لاقو يبنلا داج هللا 'ملكو * ادج تلهج دق ينناف

 * اهنم ةدحاو كل رتخا هللا لوقي اذكو اذك هل لاقو دواد يلا لخددو يبنلا داج ءاهن + ةدحاو اهنم رتخاف كب
 كضراب توم نوكي مايا ةثإلث اماو كيادعا مادق !دورطم. نوكت روهش ةيثالث اماو كضرا يف عوج نيدس ةئالث اما
 ةثالثلا نا دواد لاقف * كيلا ينلسرا يذلا بيج اذام نآلا رظناف ليارسا ينب يف لدقي هكالم ديب هللا فيس
 اتوم هللا ثععبف #* ادج ةريثك هتمحر نآل سانلا هيب عقا الو هللا ديب عقاأ نكآلو هجو لك. نم ادج- يلع ةديدشل

 هللا رظن اهيف كلها املف اهكلهيل ميلشروا يلا اكالم .هللا ثعبو »* لجر فلا نوعبس مهنم تامف ليارسا يف
 نارا ردنا ددع افياق هللا تلالم ناكو لتقلا نع ثلدي ففكا كلبي يذلا ثلملل هللا لاقف رشلا يلغ هفساو

 يلا هب ريشي وهو درج» هضفيس هديبو ىضرالاو ءامسلا نيب .اميات هللا ثلالم يأرف هينيع بواد عفرف * يمسوبايلا
 تعنسو تاطخاو اذه تلعف انا برلل دواد .لاقو * ضرالا يلا حوسملا نيسبال هتهكلاو دواد عقوف ميلشروا
 هللا ثللم لاقف . + كبعش كلهت الو يبا تيب ينو يف كلدي نوكت بر اي اوعنص يذلا ام فارغلا .الوبف رشلا
 يذلا يبنلا داج هرما 4 دواد علطف + يسوبايلا نإرإ ردنا يف هلل احبذم نباو علطا دوادل لق يبنلا داج

 يلا دواد ءاجن # رخا يثن كلها امو هدي بفك دق ةمالا كلهي ناك يذلا تلالملا دوايد رظنو # هللا رماب
 ناكو ةردنا نم هيلأ :سرخو * ضرال يلع هل دزجسف هعم ةداللا نم ةعبراو كاد كلملا يارق نارا تمفتلاف نارا دنع

 اي هذخ هل لاقف * بمعشلا نم توملا عيطقفيل هلل اهجبذم هينبا ردنالا اذه ناكم ينظعا هل لاقف * ةطنح
 انا يش ىكو نابرقلل ةطنهلاو بطعلل ثيرافملاو ةصيبذلل ناويشلا هذه ذخو كثلددع نسنح املك عمصإو يديس
 الطاب يش كل ذخا ال يآل هارت يذلا نمثلاب كنم اهيرتشا نكل اذه كعفا تسل هل لاقن * كل هعفاد
 ميابذلا هيلع دعصأو برلل احبذم هانبو * بهذ نم ريتسا يتيام نمنلا هل عفدو د ةلل اتابرق هدعصاف

 كتلالملل هللا لاقو  ميابذلا تلكاو ران تلزنو هل هباجتساف هللا مادق ىلصو صالغلاو ةمالسلاب انافرخ ةترصصلا
 تكانف مبذ يسوبايلا نارا ردنا ف هل باهتسا هللا نا دواد يأر امل نامزلا كلذ يبو »* كفيس درو عجرا

 رصم نم ليارسا ينب جورخ دنع ةيربلا يف يسوم اهعنص ىتلا نامزلا ةبق يف هللا مادق يلصو #* ةريثك ميابذ
 «بفيس نم باغي نأك هن كانه صمب ملو دواد فاخو نب نامزلا تكلد ب نواباكب ناك نيبارقلا عب ذمو

 * بولا كلالم

 يلا

 مم ل



 ظ ' . .نورفملاو اثلا لصفلا ٠

 يف اوناك نيذلا ءابرغلا رياض دواد عمجو د ليارصا“ ميابذل مبذملا اذهو يهالا هللا تيب نوكي اذه لاقف

 اوعنصيل نيدادح. .مهنم زيمي ناو * هللا تريب ءانبل ةراجتك نإ عما اذهب يلا هلا تيب ني ذه لاث

 هل ددع ال امزرألا بشخ نمو * هل نزو ال امن اريثك اساحن دواد ءايهر يلو ديشخاو ةراجحلا عطقل لواعم
 نآلا يلا ناميلس ينبا دواد لاقو *«زرالا بشخب .دواد. يلا اوتا نيين اديصلاو نييروصلا نال ربونصلا نم كلذكو
 نا يغبديو ندملا رياب يلع هلجيو ةفصلا قوف همظعي -هللا ناو هللا تيب ينبي هنا باتكلا لاق هيفو ريغص يبص

 ناميلس يعدو #* يش. هزعي مل يتح تيبلا هيلا اتسع املك دواد دغتساف يتايح يف هيلا ب اتحي املك هل دعا
 اسد نأ الياق يبدلا داج ناسل يلع يلا لسرأ هنال » بابرالا بر هلالا هلل اتيب ينبت تننا « هل لاقو هنبأ

 يلع تقفد اريك امد نآل يمسال اتيب يل نايت اال شلل ليا نار تيناق يعم ةزيتع اررهيو بكنح اريك

 . نال ناميلس همسا نوكيو هيلاوح يذلا هيادعا رياس نم .هعحراو انطف نوكي كلل دولوملا نبالا نكل * يمادق ضرال
 تبثاو بنا لثم هل نوكا اناو دلولاك يل نوكيو يمال اتيب ينبي وهو - * همايا يف .ليارسا رياسل نوكت ةحارو ةمالس
 وهو '* يل لاق .امك .كهلا برلل اتيب ينبتو كعم هللا نوكي ينبا اي نالاو د#* نيدبالا دبا يلا هكلم يسرك

 0 ملصت كتللذ ذعب * ترما ام لثس كيلا هللا عيارش نناحت» ليارسا ىلع كلمنو ةوبنلاو ةمكحلا ك.اسعي
 * بعرت الل فات الو ربجتتو مظعتت ليارسا ملعي نا. ينومل برلا رما امك ماكحالاو عيبارشلاو اياصرلا تنقع نإ
 ال !ديدحو- اساعنو ةردب فلا ةضفو ةردب فلا بهذ تاردب تميبلا .انبل. داري امك كل هتددعا دق يش لك انوهو

 : اهلدم اهيلا فيضتف ةراجحو . ابشخو اهترثكل ابلاطرا نزو نوبسحاب نوفرعي ال ضرآلا يلع نيذلا سانلا 0 هل ددع
 ةضفلاو ببهذلا عانصو- - * بشيغلا نيراجنو نييائبلاو نيعاطق عيانصلا -عانص رثكاو + كدنع نم
 : اونينعا ليارسا-نونب زياسل دواد لاقو - * تلعم هللاو لفعاو «تمثاو ' ددع .مهل نوكي ال يتح ديدعلاو ساحغلاو
 + ضرالا 0 .متكلم دق .ادوهو مكلوح .نيذلا مكيادعا دي نم مكظفحو مكعم برلا ناف * ينبا .ناميلس

 هبرلل سنقل ةيفاو 7 هللا دهع توبات اوعضو .همسال اسدقم اونماو اوموقو هللا مادق مكبولق 0 اولصف نالاو
 2 التت تل ميظعلا.همسأ يلع اتيب اونبأو انبلا

 000 ثلاثلا لصفلا ظ '
 ها + ليارسا ىلع اكلم هنبا ناميلس ماقاو همايا نم عبشو دواد خاشو

 نواد ماقاو # افلا نيثلثو ةينامث ءاسورلا ندع ناكف كثللذ قوف يلا ةنس نيثالثو نينثا نبا نم لاجرلا 0

 ءانبلا :يلع نوفرشي نونوكي * بفلا ةتس نيملعمو نينايدو افلا نيرشعو ةعبرا هللا تيب عيانص يلع ءاسو هر مهيف

 ةموقو نيربدم .ارقفلاو نيكاسملا يلع دوإد ماقاو مهلاوقاو مهراكفاو نيكاسملل -مهتاقدصو مهلاومأو مهتوقب نوعسيو
 نوشرج .يويل ينب يمدقم رياص نم ميماقأ * يش مهزوعي.ال يتح ادحاو ةرشع لكل نيظفاحو نيربدم نونوكي
 نمو * هنألث ليويو ماثويو لياخاو مهريبك ناداع ينب نمو »* يعمسو ناداعلاو نوشرجو * يريرمو ثهاقو
 + اعايرب شرعي ادبز ثحان ثوعمش ينب نمو # ايعمش تيب .اسور ءالوه ناراو ليازاحو ثدوعمس ايعمشن ينب
 ونبو #* ةعبرا ليازع نوربح ربصيأ مرمع ثهاق ونبو #* ةدحاو ةما مييبا تيبل ناكو نينب اعايربل :نكي ملو
 . اودعصيو اورخما“و ادبأ يلا هونبو وه سدقلا سدق يف مدخت نأ نوره ريتخاو مبتخأ ميرمو.يسومو نوره مرمع
 * رازاعيلاو موصرق يسوم وئبو يويأ طبس مسأب هينب د اومسو هللا يبن“ يسومو ' « همسأب اوعديو هللا مادق ميابذلا

 اميحرا ونبو رخاآ دلو رازاعيلل نكي ملو ليلجلا اميحرا وهو رازاعيلال نبا راصو #0 نونب هل راصو "ليومصا موسرق ونبو
 اضيم ليازاح ونب #* ميمرقن ليازاح ايرما اذوي نوربح نباو * كثوملس رهاصيا نباو + ليلجلا هنبا يفييار



 ذخاو تانب الا نوئب هل نكي ملو رازاعيلا تامو * سيقو رازاعيلا يلاك* ونب يسومو يلاك* يرارم ونب .. # حوش
 مهوامسا هذبف ميياسورو مييابا تيبل يويل ونب ءالولاه »* ثوميراو راداعز يلاح" يسوم ونبو * سيق يبل هتانب
 هبعش ميري ليارسأ بر هللا نأ لاق دوأد نال .# قوف يلا ةدس نيرشع نبأ نم هتمدخ ىلع موقي ناسنأ لك

 ابوجكم ناك نييويللا ددع ناو # اهلك ابتإلاو ةداهشلا ةبق نوعفري اوناك نويويللاو #* دبالا يلا ميلشروا يف .نوكيو
 تيب اومدخل نوره ىنب بناجب مهماقا هنال *  كلبن قوف يلا ةنس نيرشع نبا نم ةريخالا دواد ظافلا يف

 * برلا سدق بايث اهيف عضوي .ناك يذلا قيدانصلا يلع موقو نورقلاب نوبرضي مهنم موقو باوبالا يلع برلا
 لك يفو برلا نوحبسي ةركب لك يف نوموقي نونوكي »* برلا مبسي نم لك يلعو ةمدخلل املكو هجوملا زيخ يلميو
 امك مهماكحاكو مهددع ىلع دايعالاو روهشلا سورو توبسلا يف برلا ميابذل هب نوتاي يش لك يلعو # ةيشع

 اذا مهتوخا نوره ينب بايو سدقلا بابو ةداهشلا بق باب .نوظفحي اونوكيو * هللإ مادق امياد مبل ملصي
 :* برلا تيب ةمدخغل مهوبلط

 نورشعلاو عبارلا لصفلا

 نوره مادق اوهيباو باذان تامو # رامثياو رازاعيلاو اوهيباو باذان اضيا نوره ونبو مهبمسقب نوره ينبلو
 يلع تونبهكلا ةمدخ دواد مسقف #* نينهاك- نوره ونب رامثياو رازاعيلا راصو دالبا امهل نكي ملو هتايح ين امهيبا
 ونبو #+ مهينب نم مهددعك مهيلع نيمكعتملاو مهددعو رامثيا ينب نم سلميخاو رازاعيلا ينب نم قوداص
 'وئبو اسيير رشع ةتس رازاعيلا ونب ناكو مهيابا تيب ةساير يلع رازاعيلا ينب مسقف رامثيا ينب نم رثكا رازاعيلا
 رازاعيلا ينب ةنبكلا يلع نيمكحتم هللا نم ءاسورو سدقلا يف ءاربك ءالواه راصو ةعرقلاب مهمسقو # ةينامث رامثيا
 نهاكلا قوداصو ةنهكلاو ءاسورلا» كلملا مادق يويل ينب يف قذاحلا ليناثان نب ايعمش مهبتك» »*رامثيا ينبو

 لوألا ةعرقلا تمعلطف #* رامثيأ يناثلاو رازاعيلا لوآلا ءابالا تيب نم نييويللاو .ةنبكلا ءاسورو راثيبا نب ضلميخاو
 ةعباسلا * نيميمل ةسداسلا ايكلمل ةسماخلا * مروعوسل ةعبارلا ماراحل ةثلاثلا #* ايعدال ةيناثلا عاديوبيل
 » فرقيلال ةرشع ةيناثآأ فشيلال ةرشع ةيداحلا + اينحسال ةرشاعلا مشيلال ةعساتلا #* ايفال ةنماثلا صوقال
 ايزحال ةرشع ةعباسلا * ريمال ةرشع ةسداسلا الغبل ةرشع ةسايغلا, * ايدحال ةرشع ةعبارلا افومل ةرشع ةئلاثلا
 نورشعلاو ةيناثلا ميخايل نورشعلاو ةيداحلا * لايقزحل نورشعلا ايحتافل ةرشع ةعساتلا + نصافل ةرشع ةنماثلا
 تميب يلا اهيف نولخدي يتلا مهعيانصو مهددع هذه + ايدعمل نورشعلاو ةعبارلا ايلادل نورشعلاو ةنلاثلا * لماغل
 ينب نم تقولا كلذ يف اودجو نيذلا يويل ونبو # ليارسا هلا هللا رما امك مبيبا نوره دي نم مهمسقك برلا
 كثوملص ينب نمو ثوملص راهصي ايشوي مهريبك ايفخا ينب نمو د ايفخاو ايدح لفوش ينب نمو لذوش مرمع
 اشوي ينب نمو د اشويو رماس اخنم يب نمو اضخم ليازاع ينب نص ه#* ميموقانو ليازاحو ايمرو * ثاحان
 نامماه فاصا ونب عيانصلا يف نيمدقملا ءاربكو 0١ *** دوادو سارافو يسومو يل<* يريرم ينب نمو * يرخز
 سلميخاو قوداصو كللملا كاد مادق مهتوحا لثم ةعرقلا اضيأ مه اوحرطو .يويل ونب .ءاواه مارزع هنباو ناثورايو
 ظ  بابشلا لثم رابكلا ددع ناكو مييابا ءاسور نييويللا تويب سوور ةنهكلا ءابا سيير

 نورشعلاو سماخلا لصفلا 3

 مهياسورك مهددع راصو اهريبغو لصالصلاو تالللاب نيحبسملا عيانص يلع فاصا ينب ةوقلا ءاسورو دواد ماقاو

 .وثيو * كلملا دواد نم نيبيرق فاصا ونبو ليارساو اينثاو فسويو يركز فاصاونبو # مهلامعا نوعنصي
 - * هللا نوركشيو تارثيقلاب نوحبسي نوتيدا مهيبا عم ةعبس مدو سيتاطمو انواسو ياماسو اساي روسو ايفود نوتيدا
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 كوع ينب نم سليلكو ثئاطواجو ثاقايلاو اينناحو ثيامارليو يروصلو لوباشو ليرازاعو اينئمو:ايعقب ناماه ونبو
 ةلئا بصوو هنرق ولعيل هللا ملك نم كثملا تلرهت يذلا ناماه وغب ءالواه * هثبورامر نوعو ينبسو ناكساماتو
 كلملا دواد ةنع هريغو نغرالب هثيب يف هللا نوحبس# مهيبا عم اوناكو * تانب ةثالثو نيئب رشع ةعبرأ نامابل
 ةينامثو نيدياس اوناكو هللا نوحجسي نيهلعتم مهلك مهو مهتوخا ىدعب مهددع ناك» * ىنوتيداو ناماهو فاصأ عم
 ةيذبو فاصال يلوألا ةعرقلا تمعلطف * مهفب نوفرعيو نيلماك ريبكلاو ريغصلا مههتارم يلع اوعراقتو * نيتامُيو
 انثأ هينبو هتوخاو ناثان * رشع انثا هينبو يراضن + رشع انثا هينبو روخاس : ١ * رشغ انثا هينبو ايلداق رشع انثأ

 عيسبو ايتثم * رشع انثا هتوخاو هينبو ابعشا *زشع انثا هيفبو ليارسي + رشع انثا هينبو ايعقب * رشع

 ةينيو لبوش »* رشع انثا هينبو ايرصاح * رشع انثا هينبو ليازناع * رشع انثأ ةيدبو يعماس * رشع انثا

 ةينبو سفيلا + رشع انثا هينبو اينتح + رشع اثثأ هينبو كتومري #* رشع انثا هينبو اثيثه »* رشع اننا
 ةينبو راثأ * رشع انثأ هينبو فايلا * رشع انثا هينبو ثورام * رشع انثا هيدبو يناذنح د»رشع انثا
 مهددعو رشع انثأ هينبو نامور #* رشع انثأ هينبو ثويزحم .* رشع انثا ةينبو بورا # رشع' انثا:

 ش 0 000 * اسيير نورشعو ةعبرا

 .ةرورشعلاو سداسلا لصفلا

 * بفاصا يتب نم فسوي ىب ايلبئام ةسارح كللملا دواد مهماقا نيذلا نيباوبلا ءازجا حروق دالوا ةمسق يف لخدو

 دهبوع .كلذكو .. *جباسلا عدوي انسوي ميلاع #* ليناثان ايرخز ليعيدوي هركب ايرخز نينب ةعبس ايلشامل راصو
 * هكراب هللا“ نال نئاتلا يلاعاف رخاسيا ليامغ *. لالطم رقاس حوي نافازهب ةركب ايعمش دالوا ةينامث هل ناكو مودا
 ليديفوعو ليحادلكو ليئاعاغ ايغمش ونبو #* مهيبا تيب يلع نيمكمتمو ةربابج ءايوقا دالوا هل كلو هنبا ايعمشأ

 يديد. نوتسو نانثا مهتوخاو مهو مودا ديبوع يغب نم مهلك ءالاه #+ ايكمسو اضيا ايلاو ءايوقا ةربابج ايرخزو
 ةينامث ظبقلا ةربابج هتوخأو هونب ايلشامو + مودأ ديبوع ونب مهلك سدقملا تريب عيادص يلع نيمدقم ةوقلا

 * رشع' ةمثاث اماحل نيذلا ةتوخاو ةيدبب لك ةكبارلا ايرتخز ثلاعلا اياليفوت يناثلا ايقلح »* تيملا مساب هاهسا

 * اباب اباب مهيانأ تميبل ريبكللو ريغصلل اعرق اوعقواو #* هللا تيب يف نومدخ ءاسور باوبالا يلع نوموقي
 طونج مودا. ديبوعلو »* الامث. ةتعرق تمعتوف اعرق اوعقوأو ةيقفو ركذ هنبا وهايرخزو وهايملسل اقرش ةعرقلا سمعتوو

 * سراممس ةلابق سرمس ةبون ةدعاملا ةجكشلا يف ةحالس بعاب دنع ايرغم اسوحلر ميفسلا + فكاسالا تيب هدالالو
 ةعبرا برغلل رافرفل * نينثا نينثا' فكاساللو ةغبرا مويلا بونجملل ةعبرا مويلل لامشلل ةتس نييويللا نم قرشلل
 . هللا فاقوا نيازخ يلع ايححا د* يرارم داللا نمو حاروق دوا نم نيباوبلا ةمسق هذه د رافرفلل نينثا .قيرطلل

 ماتيز يليايح دب * نيايمح ينوسرجلا نادغلل ءابالا .اور نادعلل ينسرجلا ونب نادعل ودب * سدقلا نيازخو
 يسوم نب موشرج نب لياوبشثو #* ليايزغل ينوربحل يراهصيل يمارمعل  برلا تيب نيازخ يلع هوخا ليايويو
 * هنبا تيمولاشو هنبا يرخزو هنبا مارويو هنبا وهايشيو هنبا وهايبحر رزاعيلال هتوخاو # نيازغلا يلع سير
 + شييهلا يمدقمو نويملاو فاللا ءاسورو كلملا دواد اهفقوا يتلا سادقالا نيازخ لك يلع هتوخاو تميمولاش وه

 نب رينباو سيق نب لواشو رظانلا ليومص اوفقوا ام لكو * برلا تيب للصال اوفتواو بسهنلا نمو ببورعلا نم
 لامعالا يلع ةدالواو وهايننك يراهصيلو #* هتوخاو تميمولش دي تضم اوفقوأ نم عيمج ايروص نب باويو رين
 لا ةلاكو يلع ةيامعبسو فلا ةوق يوذ ماوقا هتوخاو وهايبشح نوربغلل # اماكح ءاملع ليارسا يلع ةيناربلا
 نوربعأل مدقملا ايراي ينوربحل * كلملا ةمدخ يلعو برلا لامعا لك يلع برغملا يلا نيدرالا رمع نم ليارسف

 د



 هتوخاو 2 كاعلج ريزعي يف ةوق يوذ ةربابج مهيف هجوو اوبلط دواد كلمل نيعبرالا هنسلا يف هفيلبقو هيابا ديلاتل
 لك نع اسنم طبس فصنو نييذابتلاو نيينابوارلا يلع كلملا دواد مهمدقو .ابالا ءاصر ةيامعبسو نيفلا ةوق يون
 ظ 0 + «كلمملاو هللا موسرم

 نورشعلاو عباسلا كصفلا

 ' ارهش ةجراتفلاو ةلخادلا مهتاوهك كلملا يمداخ مهيمدقمو نييملاو فولالا ءاسرر .ابآلا ءاسور مهددعل ليارسأ ونبو
 ٠ نب ماعبشي لوألا ربشلل يلوالا ةمسنلا ىلع #« افلا نيرشعو هعبرا ةدحتولا ةمشتلا ةنسلا ربشا عيمجل اربغ

 يلغو * لوألا رهشلل شويهلا ءاسور لكل مدقنملا ضراف داللا نم .* بلا نيرشعو ةعبرا هدي تمعتو ليليدبز
 سيرو #* انلا نيرشعو ةعبرا شيجلا ةمسق ىلع مدقملا تولقم هدعبو يرحالا يادود ىناثلا رهشلا ةمسق

 وهاياخب وه + انثا نيرشعو ةعبرا هتمسق يلهو مدلملا نهاكلا عادايوفاي نب وهايانب ثلاثلا رهشأل ثلاثلا شيلا
 هدلو ايدبزو باوي وخا ليياسع عبارلا رهشلل عبارلا + هنبا دبازيساع ةنبون ينو نيثالثلا مدقمو نيثالثلا رابج
 ةغبرا ةئمسق يللص» يخرريلا , توهمس سيرلا سماغلا ربشلل سماحلا # انلا نيرشعو ةعبرا ةتمسق يلهو هدعب

 عباسلا * افلا نيرشعو ةعبرا هتمسق يلعو يموقتلا شيقع نب اريع سداسلا رهشلل سداسلا + افلا نيرشعو
 يانطسم نماثلا رهشلل نماثلا #* افلأ نيرشعو ةعبزا هنعسق يلعو ميارفا ينب نم ينولافلا صلاح عباسلا رهشلا

 يلعو ينيماينبلا يتوتانعلا رزاعيبا عساتلا رهشلل عضاتلا # افلا نيرشعو ةعبرا ةتمسق يلع يحررلل يتاشردملا
 *  افلا نيرشعو ةعبرا هنمسق يلو يجرزلا يتاقوطنلا يارهم رشاعلا رهشلل رشاعلا افلا نيرشعو ةعبرا هدمسق
 يناثلا # افلا نيرشعو ةغبرا ةلقست يلعو ميارفا دالوا نم ينوتاعرفلا ايانب ارهش رشع دحالا ربشلل رشع يدامملا
 نييئابوارلل ليارسا طابسا يلعو # افلا نيرشعو ةعبرا هتمسق يلغو ليانتعل يتافرطنلا ٍيادلس ارهش رشع ينال رشع

 !ذوهيل #0 قوذاص نوراهل لياوهت نب ايبشح نييويللل اهعم نب وهايطفش نيينوعمشلل يرخز نب رزاعيلا امدقم
 * ليايرزع نب توميراي يلاتفدل رهايدبع نب وهايعمشيا نولبزا  ليافعبم نب يرهغ رخاسيأل دواد ةرخا نم وهيلا
 رهايرخز نب ودي داعلج يف اسنم طبس بفصنل +*وهايادف نب لياوي اسنم طبس فصنل وهايززع نب عشوه ميارفا يبل
 مهددع دواد عفدي ملو ليارسا طابسا ءاسور يالوه ماحوراي نب لياررع نادل * ريئنبا نب ليايسعي نيمايدبل

 ءادتبا ايروص نب بفاوي » ءامسلا بكاوك لثم ليارسا لا رثكي هنأ لاق برلأ نآل تصحو ةنس نيرشع نبا نم
 * دواد كلملا مايا بوطخ ددع نم ددعلا كلذ عفتري ملو ليارسا يلع بصضغ كلذب ناكو لمكي ملو مهدعي

 يلعو .* وهايرع نب نائانوهي ةجربالاو ركاسدلاو يرقلا يف نيازحخلا يلعو ليايهع نب تومزع كلملا نيازخ يلعو
 يف ام .يلعو يتامارلا يغفس موركلا يلعو * بيولك نب يرزع ضرألا نوثرحم نيذلا نيثارحلاو ءازكصلا ةمدخ جانص
 تميزلا نرج يلعو يريدجلا ناناح لاعاب ءارعضلا ين يتلا زيمعلاو نوتيزلا يلمو #* يعغشلا يدبز اهنرجو موركلا
 * يالدع نب طافاش جوزملا يف ةيعارلا رقبلا ىلعو ينوراشلا يرطش نوراشب ةنيعارلا رقتلا ةيشام يلهو * شاحوي
 . يمدقم ياوه لك يرجلا زيزاي منغلا يلعو »* يتانورملا وهايدتسي تاناتالا يلعو يليعاجمالا ليبوا لاججلا يلصو

 داوا يبرم ينومكح .نب لييايخلو وه ةيقفو لضاف لجر ريشم دواد مع ناثانؤهيو * دؤاد كلملل يلا تاهجلا

 راتيباو وهايانب نب عادايوهي لفوتيخا دعبو »* كلملا سيلج يكارالا يثؤحو «كلغلا ريش .لفوتيحا» »+ كلملا
 7 باوي كلملا شيج .مدقسو

 ١ نورشعلاو نمانلا لصفلا
 :داللاو يشاوملا يلع نيمكمتعلاو نييملاو بفالالاو طابسالاو ماكدلا :اربكو ليارسا ينب ءاسر رياس دؤأاد عمجو ْ
 يتوخا ايو يموق اي ينم اوعمسا مهل لاقو ةعامجهلا طسو يف دواد فتوو #* ميلشزواب نيدلا ةرقلا يديدش نينهتوملا



 ءانبل يشن لك تددعتساو .انهلا نكسم عضوم هللا دهع قودبصل ةحار عضوم اتيب ينبا نا يبلق يف ناك انا
 ليارسا هلا برلاو # ةريثك ءامد تققند يرد لجر كنآل يمسال اتيب ينبت ال برلا يل لاقف * تميبلا

 هما نمو اكلم هل راتخا !ذوهب تسيب نم هنال دبالا يلا ليارسا يلع اكلم نوكال يبا تميب عيمج نم ٍنراتخا

 نيريثكلا يداللا عيمج نمو #* ليارسا ىلع اكلم ينراتخا يبا تيب نمو يبا تيب وهو اتيب هل راتخا انوهي
 هللا لاقو »* ليارسا يلع برلل يذلا ميظعلا كلملا يسرك يلع سلجبا ينبا ناميلس راتخا يإ هللا مهبهو نيذلا

 + ابا هل نوكأ اناو انبا يل نوكي نا هتيفطصا ينل هنحس ينببيو اتيب يل ينبي يذلا وه كنىبأ ناميلس نا يإ
 ' ةعامج ليارسا رياس مادق نالا دواد لاقو # مويلا لثمك يماكحاو ياياصو ظفح اذا دبالا يلا هكلم يسرك تمبثاو
 يلا مهدعب مكدالوا اهوثريو نيدبالا دبا يلا ضرالا هذه اضيا 7 اوثرت يكل هاياصو نوظفحتو انهلا هللا نوركشت هللا
 بع :ديعاف هب هلالا برلا اناصوأ ام لك فرعت نوكت ناميلس ينبأ اي تناو * اودسفي مل مه لا نيدبالا ىبأ

 كضفر هتيلخا اذاو هتدجو هتبلط !ذاو ركف لك فرعيو بلق لك صحن هللا نال رج ريغب ةميقتسم سفنو ميلس
 ناميلس دواد يرواو * لمعاو اوقتف هللا سدق عضومو اتيب هل يبتل تاراتخا دق برلا نآلا رظنا  دبالا يللا
 * اياطحملا * نارفغل :٠ يذلا تيبلاو ةيناوجلا تاناوطسالاو ةيناقوفلا تاقاورلا رادقمو هلك لكيهلا لاثم هنبا
 نيياقسلا تيبو بطلا تيبو هللا تيب يناوا هيف عضوي يذلا تيبلاو ةيناتعتلاو ةيناقوفلاو ةيناربلا تاناوطسالاو
 * هبا :ناميلس هاطعاو نواد هبتك يش لكو برلا يناواو اهتيشغاو بهذلا ريانملا عضومو ** يراسملاو

 اهب قوري يذلا ةضصفلا تايفصملاو لشانمو فراغمو * بمهذلاو ةصفلا عصقو بصهذلا دياومو ةضفلا دياومو

 تاساكلاو ةضفلا كلذكو بهذ اهعيمج ربغلا دياوم كلذكو بايدلا كلذكو مهبهد كذو ددعلا قوف كلذ لك

 لاثمو صلاخ بهذ نم يذلا روخبلا مبذمل يذلا كلذكو # اهنم دحاو لك بهذو ةضف نزوو ةضفلاو بهذلا
 دواد يرواو هللا دنع نم ابلك ةبوتكملا # هللا دهع توبات للظت ةطوسبم اهنا يتلا نيبوركلل يتلا تارادلا

 فخ الو لمعاو تمبعتو يوقت هنبا ناميلسل دواد لاقو #* هيف راص يذلا مهفلاب لمعي ام لاثم هنبا ناميلس
 لكو يشب لك كتيروا دقف نآلاو هللا تيب ءانب نم يش لك لمكت يتح كعيصي الو كيلا ال تعم ىهلا هللا نال

 ةنهكلا بتارم هذه نالو # هللا بيب لثمو قودنصلا تيبو هلخادو هقوف امو هتاناوطسأو لكيهلا تالاثم

 .انوزاو::مياسلا لكي" ةمكحم هيف .نضا: لك ”تمئارملا .عيبفبج نونوكي كفمو هللا تيب يف اومدخيل نييويللاو
 * هب رماتو هلوقت ام لك نوكسمي هلك بعشلاو

 نورشعلاو عساتلا لصفلا
 رمالاو ريغص يبص ينب عيمج نم هللا هافطصا يذلا اذه ينبا ناميلس نا ليارسا ةعامجل كلملا دواد لاقو

 يذلا وهو فراع ميكح باش هنالالا ةينبلا هذه رما هاطعا امو ميظع ريبك وه لب ريغصب سيل هل هللا هراتخا يذلا
 لكو هتينتق هتينتقا ام رياس تددعا اهلك يتوقكو * هلال برلل لب سانلل تسيل اهنال اذه لمع -يلع تسبثيو يوقتي

 205 يلع ديدحو ساحن يلع ساحأو ةضف يلع ةضفو بهذ يلع بهذ هللا تيبل هتعمج يذلا يلام

 لكو د عيفر رجح لكو لثم او ةميق اهل سيل ةزههم رابك ةراجحو .ولولو ةعيفر ةراجو زرا يلع زراو بشخ يلع
 ةردب فلا فلا * سدقملا هللا تيب يف ةقفنلل يتنكسمب هتعمج لامو ينعصب هتددعا تيبلا هيلا جاتحت ام

 بهذي بهذلل يذلا عضوملا * تيبلا ناطيح باهذال لام ةردب فلا يفلاو يناصلا ينصملا بهذلا نم
 ملصي ام يلع متخت الا. ةعه رخاتت الو اهرهش يف اهتعنص متخت عيانصلا هذهو اهل ملصي عضومل لمعت ةضفلاو
 عيابص نولوتي اموقو نييملاو فولالا سوورو ليارسا طابسأ ءاسورو ءابالا ءاربك باتكلا فواد عمجو #٠ ايباسحب

 يراهملل !ديج اصاصرو اريطصقو ضف فلا نيرشعو بهذ ةردب فلا نيسمخ هللا تيب عانصل اوعندف * كلملا

 لاملاو هللا تيبل هعفد عيفر رجح هدنع دجر نم لكو # ةردب فلا يثيم هوباج سوس نم سلدنالا نم



 ينلا اياطعلا هذبب هللا بعش عيمج حرفو يربرقلا نوشرقل هللا لام تميب لعجو هل ملصي ثيم بهذلاو

 ةميظع تايعبمست مبسو # اهاطعا لماك ميقتسم بلقب هنال اميظع احرف دواد حرفو هللا مادق دواد اهاطعأ

 ةمظعلا بر اي كل نال * ىنيدبالا دبا يلا انيبا ليارسا هلا بر اي تمكرابت لاقو بسعشلا عيمج مادق هلل

 قلقت بر اي كهجو نمو يلفسلا ضرالو تاومسلا يلع طلسملا بر اي كنال ةماركلاو ةلالجلاو ةحبستلاو ةوقلاو
 ثاديب ءاسورلا يلعو يش لك يلع طلستملا تنناو دجملاو ءانغلا كددنعو #* مف لك كحبسبو بوعشلاو كولملا
 وه امو انا يش ياف * كده مسا مبسنو انهلا اي تركشن نالاو * لكلا توقتو عضتو عفرت توربجلاو ةوقلا
 انيابا لثم كمادق .ابرغ انك »* كتل ام نم كل انعفد امناو كل لكلاو كل .ايشألا هذه انعفد بعشلا اذه

 سدقملا كلمسال تيب يبيل اريثك تددعا انهالاو انبر اي * تابث انل سيل نال ضرالا يلع يفلاك نيذلا مهلك
 ءايشألا هذه تمعفد يبلق ةمالسب لدعلا بحتو بولتلا لك صحاف كنا بر اي تملع #* كدنع نم لكلاو
 راكفالا هذه ظفحا بوقعيو قحماو ميهربا انيابا هلا مهلا هللا + حرفب انهاه هوعفد مويلا كبعش هدجو يذلاو
 ينبا ناميلسل لعجاو * نإامز لك يف كل ةميقتسم.. مهبولق لعجاو .ثكلل بغشلا اذه بلق ين يذلا ةنسدلا
 تقلخ يتلا ايندلا يف مبسيو ميظعلا كمسا سدقيل تيبلا ينبيو كرمواو .كعيارشو كاياصو ظفحل اعلاص ابلق
 هللا برلل اودجت» مههالا هلل مهلك اوجبسف انهلا هللا اوحبس ليارسا ةعامج لك دواد لاق مث * كلءايغصا مادق

 هدعب هئبأ ناميلس دواد هللا ماقاو ميظع ريبك حرفب هللا مادق اوبرشو اولكاف د بمعشلل ةريثك .ميابذو ريدك ديمسو

 مظعو * ةكلمملا ينب لكو هتوخا دواد ينب عيمج هوعاطاو . * ةوقل يوذ ةربابجلاو ليارسا رياس.هعاطاو هل عمسو
 * هلبق اوناك نيذلا ليارسا ينب كتولم دحا هطعي مل ام كلملا ءاهب نم هاطعأو ليارسا ينب مادق ناميلس هللا
 ليارسأ رياس يلع كلم ةنس نيثالثو ةئالث ميلشروابو نينس عبس نوربح كلم هنس نيعبرا كلم دواد كلمو

 كلملا يف ماتو ريبك دج ءانغب همايا نم عبشو جاش نا دعب ةهلض ةخوخيشب يسيا نب دواد تامو # اذوهيو
 يبنلا ليومس باتك يف ةبوتكم يه ةريخالاو ةلوالا ليارسا كلم بواد ظافلاو # هدعب ناميلس هنبا

 لك يلعو هيلع تربع يتلا روهدلاو هتوربجو هكلم رياس»و ه#* يبنلا' داج ظافلاو يبنلا ناثان ظافلا و
 0 ْ .* هلمن كولم
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 .اربك رياسل ناميلس للقو »511711111 1
 .ةعيسملا نوعفق يف اهعنص .ةميظع ةميلو يلا اوضمي نأ + ةمالا ىلكو ءابالا صرو ءامكمللو ءاسورلاو نييملاو فواألا
 نم دواد. ةعلطاو + ديبعلا قودنص ماهق ةيربلا يف برلل اديع عنص يسوم كلؤكو برلل اديع ملصا كانه نثأ

 باعت ميدقو * ميلشروا يف اسلم هل ينبو اناكم دواد هيف ملصا ناك يذلا عضوملا يلا ينمملا ريام نمو ةعيصلا

 كلاده ناميلس عينصي نأ * بعشلا رياس بملطو نامزلا ةبق مادق هلعجو روح نب يروا نب ليالساب هلمع يذلا
 يف ناميلس يلع هللا يلجتو «. ةحصصاذ بقا ةليثلا كلت ين هيلع مدقف ميابذلا هللا مادق سامغلا .مبذم ىلع
 يبا :دواد تيطعا تننا هلل ناميلس لاق * كيطعا انا هبلطت يش لكو بلطا هل للتو ةبيللا كلت يف ايورلا
 يلع اكلم يندسلجا كنال يبا هوادل تملق ام تبث يهلاو يبر اي ناو «*: هكلملا يلع ينتمقإو ةريثك اماعنأ
 ةمألا هذه يف .جرخاو لخدا نوكأ ةفرعملاو هةمكصلا ينطعاف * ضرالا بارت لثم كسادق ريثك مهو ةمآلا هذه
 ايربك 2و الام بلطت مثلو اذه تمبلط .تانا .لجال 4 هللا لاقف + ةميظعلا همالا هذه ىلع مكحت ردقي نم هلال

 + اكلم اهيثع كتمتا يتلا ةمالا ريبدتل ةفرعمو ةمكح تبلط لب ةريثك مايا ةايم- تسلط الو هعليلهعا سوفن الو ١

 ال كدعبو كلبق نيذلا تولملا ريثسل نكق مل ةكلمصو يشاومو الامو ةفرعمو ةمكح ينم هقلطت مل ام ءكميطعا انا
 ديعلا ةبق مادق ميلشروا يقرش ةعيصلا نوعفق يف تناك يتلا ةميظعلا ةميلولا يلا ناميلس يتا» * كلثم نوكي
 تارا رك انو احوز ةيام عيراو فلا هل راصف هليخو هلاجر عمجو *" ليارسا ينب يلع ناميلس كلمو

 00 ا «رصبل ناخب يلع يذلا لمرلا ددعزرلا بشخ نمو را لثم
 جورلا نورتشي موق تاقوالا ف نوعلطي أوناكو * لامب ي :رتشت ةيلبقلا ندملا نمو كلملا راجت نييلبقلا ةئيدم

 مودا كولمو نييتيّلا كولم كلذكو الاقثم نيسمخو ةيامب ”سوفلا نورتشيو بهذ :لاقثم ةيامتسب رصم نم
 * ةعتمالا يرتشي ناك مهيدياب

 يانلا لصفلا

 انلا_نيعبس ءانبلا يلع نيلامع ماقاو ناميلس امهانبف * هكلمل ىمسبو هللا مسأل تميب ءانبب ناميلم رمأو

 كلم ماريح دنع يلا ناميلس ثعبو # ةيامتسو فلا ةثالث مهيلع .اسورو افلا نينامث لبجلا يف رجتلا نيعاطقو
 انا . * هنكسيل اتيب هل انب يتح زرالا بسشخ هيلا تلسراف اريبك افورعم يبا دواد عم تلمع امك هل لاقو روص
 ميابذو امياد اجرس جرسيو روخبلا ساردا همادق برقيو هيف هل سدقي يبلا هللا مسال اتيب ينبا نأ ديرا اضيأ

 * ليارسا يب رياس يلع رمآلا اذه دبالا يلا انهالا هلل دايعالاو روهشلا سورو توبسلا ينو ءاسمو اركاب برقت '



 .امسلا نال اتيب هل ينبي نأ ةوق 0 * كولملا رياس نم مظعا انهالا نال ادج ريبك هيئبا انا يذلا تميبلاو
 يل لمعي اميلح الحر يل ثععبا نآلاو «روخبلا جاردا علطاو اتيب هل ينبا يتح انا نمف هعست ل ءامسلا ءامسو

 ةمكحا تالاثملا لمع تفرعيو ريرلاو ببهذلا ييسنو درجتسوسلاو جابيدلاو .ديدعلاو ساملاو ةضفلاو بهذلا

 0 0 * يبا اهلمع ناك يتلا موا يلو اذهب ين يتلا

 را يا ورا ل وا وا نيراجنب يتا انو هوي

 ةببح لجا نم هباتك يف ناميلس يلا كلملا ماريخ ثعبف. * تيز.عبر فلا نيرشعو ليك بلا نيرشع ارمخو
 يلععا يذلا ضرالاو تاومسلا ىلخ يذلا ليارسأ هلا بابرألا بر كرابت . * اكلم مهيليع تلسماقأ هنمأ يف هللا

 اميكح الحر .كليلا تمدعب دق. نالأو * هكلمل اتيبو هلل اتيب انب هتفرعم نم وهف نايبتو ةفرعم هل اميكح :انبا دواد

 ةصفلاو بهذلا عنصي فرعي ناكو اعناص الحر ناك هوباو ناد تيب نم ةلمرا ةارما نب ماريحل * حيادصلاب افراع

 ريام لمعيو باوبالا .ميتافم عنصيو درجيتسوسلاو ةزرطملا. بايثلاو ناوجرالاو بشغلاو ةراجكلاو ديدحلاو ساعضلاو
 ما امو ريعشلاو ةطنهلا اماو * كيبا دواد يديس ءامكح.نم وهو ءامكحلا يف هللا نم اهيطعا دق يتلا عيانصلا
 رمخ) ف هيمرنو هيلا هب يتانو حاتم ام. ريدقت لثمو ديري امك زرلا بشخ هل عطقن نمو * هلسريف يديس وب

 ددعلا دعب ليارسا ضرا يف نيرواملا لاجرلا لك ناميلس عمجن : * سدقملا تيب يلآ هب تمنا علطتو فوس
 00 را ل ا ل . * هوبا. مهدع يذلا

 ظ # .انبلا يلع اي اع فلا شو بهل

 كلاثلا لصفلا

 2 يذلا رد يف هوبأ هواد 5 يذلا 0-0 ف نيبرومللا لبج ف تيبلا 57 نافلط 0

 0 ةضرعو اعاب نوثال دولعو سدقلا م ةحاسمب اعاب نوت هلوط برلل سدقملا ثلا 9 ينبيل ناميلس هساق

 لمتلا هبش هل ديج بهذب 0 5 ياو رز سرق ةققسأ تيبلاو ” ب راع نيو نكاد
 اديد ابهذ هتافكساو هناطيح لخاد نم تميبلا بهداو #* ديخ بهذب ةعيفر رهاوج هيف ملصاو د رفوليغلاو

 ةهمشو اعاب نورشع هضرعو اعاب نورشع تيبلا ضرع سايق يلع هلوط سدقلا سدق تيب عنطو » بمهذلاب
 مهتينجا لوط ماع ا د ا ب 00 ال

 هيف روصو بمهذلاب الوزغم ا اهريغو رمعلا ناولالاو ناوجررلا عمنص هيافو ميذملا يلع ارتس عشصو | * لغاد
 مارد رشع ةينامث امبلوط نيدومع تميبلا مادق عتنصو * هلخاد نم دهعلا قودنم لعجو نيبوركلا هبش

 يذلا دياز ناخد نيميلا نع يذلا مسأو لامشلا ع نع رخآلاو نيميلا نع ادحاو نلكيهلا مادق نيرخآ نيدومع ماقأو

 .*ي زاعاب لامشلا ىع
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 عبارلا لصفلا ْ

 . تاعاب ةرشع هلثم ةحبذلا رح عئصو # ةرشع هعافتراو ةرشع هضرعو تاعاب ةرشع هلوط سان مبذم عنصو
 هتحآ رقب هبشو د اعاب نونلث هيف ايبخ رتعنلاب طييحو تامار ةسوخ هكونمو رود اذ اديرم :ةتلح لإ هنن ني

 يلع بوصنم وهو ؟ هاوس ربل ينقص هذاك رخل بفشم يخت ناك جرد ةرشع يلع ةجراخ نم شقن ضعبو

 0س ص * لخاد نم اهلك مهفارطاو مهقوف نم رححملاو ةثالث بناج- لك نم اراوثا ينثا رشع

 0 ءام ةولمم نوكت ةسمخ لامشلا نمو ةسمخ نيميلا نم يراصق ةرشع عنصو
 لكيهلا يف مهعضوو دياوم ةرشع اضيا لمعو # الامشو انيمي لكيهلا يف مهعضوو مهسومانك بهذ ريانم ةرشع
 اريبك انهيت عنصو #2 نيرشعو ةيم ىقن بهذ تايفصم لمعو لامشلا نع ةسمخو نيميلا نع ةسمخ

 * ةلبقلا بناج يلا رظني يرحلا بناجلا نم رحبلا عضوو #2 ساحلاب قلاغملاو باوبالا مفصو نييويللاو ةنهكلل
 امهسررو امهنيمامرو نيدوماع يأ # هللا تيب يل كلملا ةعنص لك لمكاو يناصمو درامحتو لجارم ماروح لمع مث
 نم نيفص نيفص نرقت تناك ةكبش لكف نيتكبشو ةئامر ةيامعبراو #* اهبليلكا يلع امهسر يطغتل تلابش هبشكو
 أرحصاو + مياعدلا يلع اهبلعجو نسجاجالاو مياعدلا اضيا لمعو ه#* دمعالا سورو ليلاكآلا يلفت تمناكو نيمامرلا

 يف هوبا ماروح ناميلسا عنص يناوالا لكو يناصملاو دراجفلاو لجارملاو * رحبلا تحت ارقب رشع ينثاو ادحاو
 لمعو #* اتادراصوم توخاس نيب ييزخ بارت ين كلملا اهكبس ندرألا ضرا يف * يقن ساهل نم برلا تيب

 بمهزذلا عبذمو هللا تيب يناوا لك ناميلس لمعو #* ساحنلا نزو ملعي ملو ادج ةريثك يناوالا هذه عيمج ناميلس

 0 بهذ نم ةداعلاك رفقملا ترب مادن يخل ايجرض عم اهنا رباتملاو « دهلا ربخ اهيلعو دياوملاو

 نم نواهالاو يناصملاو رماجملاو رخابملاو # زيربا بهذ نم عنص.اهعيمج بهذ نم تابلكو اجرسو اراوناو
 * بهذ نم ةجراخلا لكيهلا باوباو سادقالا سدقل يا ةلخادلا لكيبلا باوبا شقنو ىفاص بهذ

 سمامتلا لصفلا

 دق بايثو بسهذو لامب هيبا دواد ةميرحب ناميلس يتاو برلا تيب يف ناميلس عنص ام عيمج لمك اذكهو
 اوعلطيل ميلشرواب هيلا اورضعف مهاسورو ليارسا ينب ةتهك ريام عمج كلذ دعبو * هللا تيب اهلخداو اهعمج
 رهشلا وهو لاظملا ديع يف ريبكلا ربشلا ين اوعمتجاو #* نورمح يه يتلا دواد ةعيض نم برلأ دهع 'قودنص

 اهلامكب سدقلا ةينا هيفو برلا تيب يلا هوعلطاو #* قودنصلا ةهنهكلا اوذخاو هيلا اواجو د ليارسال عباسلا
 مادق اورضح نيذلا مهلك ليارسا ةماو ناميلس كلملاو # ةنهكلاو نويويللا اهب علط ناءزلا هبق يف تناك يتلا
 سدقلا سدق يلا هوعلطاو قودنصلاب اوتاو # اهترثك نم باسح الو ابل ددع ال اناريثو امنغ اوحادو كا

 نولامحلا هب لمح يذلا بشخلاو هوطغي اوناكو قودنصلا عضوم يلع نوللظم مهنال :نيبوركلا ةحنجا تحت

 راصو ارب نم اوري اوناك امو تيبلا لخاد نم قودنصلا تمحت نم يرت اهسور ناكو ًالاوط هبشخ ناكو #0 قوف- نم
 نم امهذخا يذلا هيف يسوم امهلعج. يذلا ةداهشلا يحول ا قودنصلا يف ناك امو د ةياغلا هذه يلا تلانه كلذ

 تميب نم ةنهكلا اوجرخ املو * رصم ضرا نم اوحرخ نيح ليارسا ينبل هللا هاطعا يذلا دبعلا اذهو انيس روط

 مسق مهل نكي مل نأ لجأ نم أوسدتت نيدوحوملا ةننكلا لك ناف سدقلا نم ةنبكلا جورخ دنع ناكو ةمدخلا

 مهتوخألاو مهداواو ناثوديال ناميهل فاسال مهلكل نيدشنملاو نييويللا»و * نيحلا كلذ يلا مهتمدخ يف ةبونلا
 * قاوبالاب نيبراذ نيرشعو ةيام ةنهك مهتبحتت .مبذملا يقرش نيفقاو.ريثادكلاو لوبطلاو جونصلا يءراض صوبلا نييسبل» !إ



 مهح دم فذعو ديعب نم ترصلا عمسي ناكو داوعالبو جونصلاو قاوبالاب تاللاو ديشنلاب ادحاو اتوص مهعفر دنعو
 رياس قلطت مل # مامغلاب هللا تيب ءالتما كلذ دنعف هتمحر دبالا يلا نآل نسح هنال برلا اوركشا نيلياق برلل
 هتج نم هللا تيب يلتما هنال بابصتا ءاهب نم اوبرقي نا ةمدخلا تيب يلا كانه اولخد نيذلا ةنهكلا
 هَ ينص نمو

 سداسلا لصفلا

 * ديالا يلا كانكسل اعضوم كل يهاو انكسم كل ينبا اناو  ةعبوزلاب نكسا نا تلق تنا بر ناميلس لاقو
 ملكت يذلا ليارسا هلا برلا كرابت لاق» د مهعم امياق ناكو ليارسأ ينب عومج يلع كرابو ناميلس تمغتلإو
 0 د يفك ا 6 يتما تجرخا موي نم * لاقو يشب لك ققحو يبا دوأد عم
 ٠ 3 بلق ف ناكو ٠ 0 يتم "0007 نوكي 0 ترقخأو و انيب كانه يبال ليارسا يع طابسأ

 + يمسلل انيب يبي 57 ثابلص نم يرختا يذلا كننبا نكل يمسلا انيب يل ينبت ال تمناو + كبلقب تيون ذا

 7 برلا مسال انيب تينئبو ينترما امك ليارسا يسرك يلع تسلجو يبا دوادل هتلق يذلا كلوق بر اي تققمحو

 6 0 هيي وام * ءامسلا يلا 3 طسبو ليارسأ ينب عيمج ةرضح# هللا مبذم

 بر 5 تكلدم 9 ليارسا هلا بايرال بر لاقو 0 * هنورظني ليارسأ يب رياسو ةالصلل هيدي طسبو هيلا

 قعتاب نوشمي ت تاديبع الا ضرثلا - ف 0 0 ءامسلا ولع يف كذكسم 0

 نبا يمادق نم كلل ل هل هتلق ام وأ كدبما ممت ليارسأ هلا بابرأا ا + مويلا اذه يف

 بر اي اضياو * يمدق تننأ تيشم امك يسيماونب اوشمو يدبع .كونب ظفح نا ليارسأ يسرك يلع سلجخل

 ءامسلا ءامسو ءامسلا اه ضرألا ىلع هبعش عم هنكسم هللا عنص ةتامالب نآل * هعم هب تمملكت يذلا كلوق ققح

 عمسأ يهلاو يبر اي هتبلطو كدبع ةالصل هيف تمفتلت * كل هتينب يذلا تميبلا اذه نكل تكاتتمظعل عيطنتست ال

 اذه ين كيلا يتاي نم لك ةالص عمست نأ كماما نوكي اهو * مويلا اذه يف كماما اهب يىلصي يتلا ةالصلا

 نوصي نيذلا كاديبعو كبعش 0 ا # كاسدق تنكس ل عضوملا اذه يل ارابهنو اليل تبا

 نيرا ناو * هلاعفا ردق 3 لع ل يزاجتو كك نيدتو .امسلا ف .تدكم نم 0

 * تمريبلا اذه يف كمسا اوبلطيو ميظعلا تلمساب اونمايو كيلا اوعجريف كسمادق اوطخا اذا مييادعا مادق

 .امسلا تمعنم اذاو #* مهيابل اهتيطعا يتلا ضرالا يلا مهدرتو كبعش اياطخ رفغتو ءامسلا نم عمست تننإو

 تمرناف * مهآياطخ نع نوعجريو ميظعلا كمسأ نوركشيو عصضوملا اذه ف نولصيو كسادق اوطخا انا رطملا

 ةنسمل كقرط مهملعتو ليارسا كبعدو ثادبع ايطخ رفغتو ءامسلا نم دن ا ا م

 جالص لكف #* عجنو هياذع لكب مهعايضو مهضرا يف ؛ مهرادعأ مهدبلضا أذاو عررلا فلل ربط دارجو تاذ

 -- لا ا ا رف لك لمحت تديح 0 نييرشبلل نوكت هبلطو
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 ىميطعا ىقلا ضرالا يلع مهتايحت مايا لك كقيارط يف كيدي نيب نوشميو نوفاضا كلد لجال #* رشبلا لك
 «كمساب مهعامس لجا نم ةديعب ضرا نم يتاي يذلا ليارسا كلبعش نم وه سيل يذلا بمبرغلا اضناو »* .مهيابال
 نسدقملا كناكم نم عمست ءتنناو * تيبلا اذه يف كمادق نولصيو نوتايو يلاعلا ثلعارذو كديو ميظعلا
 كبعش لثم كمادق اوعيطيو كتلمسا ضرألا بوعش لك. فرعتل كي دي نيب يلصي ام كشم بيرغلل عنصتو

 قيرطلا ين مهيادعال برعلل كبعش جرخ اذاو + هليذي يذلا تيبلا اذه لع نم كلفسا نأ ةيضرعتو ليازسا

 يذلا .حميبلاو كل نوكت نأ ترتخا يتلا هيرقلاو مهيابال اهتثرو يتلا ضرالا ف كيدي نيب نولصي اهيف م يذلا
 يذ سيل نال كماما نويطخيي دق مهنا * مهمكح عنصتو مهتالص مهياعد ءامسلا نم عمست # كمسلل
 د نولصيو »* ةديعب ضرا يلا مهوبسيو مييادعا يديا يف مهملستو هيلع اورزبسل يطختو لا مهأ

 يل. موسيفن لك نمو مهبولق. لك نم كيلا نوعجريف * كلابطخساو انمرجاو اناطخا نولوقيو مهيبس ندم يف كيلا
 تيبلاو كل نوكت نا ترتخا يتلا ةيرقلاو مييابال تيطعا يتلا ضرالا قيرط يف كيلا نولصيو مهيبس ناكم
 2 كمادق ءاط>أ يذلا كبعشل ممهستو ميمكم عنصأو مهءاع دو مهتالص ءانهسلا نم عمستف *» كسمسال يذلا

 بابرالا ببر اي موقت اضياو * عضوملا اذه ةالصا تصنت كانذاو نيتحوتفص كلانيع نوكت ببر اي اضياو
 هجو درت ل + كتاريخن نوحرفيو كصالخ مهسبلا بابرالا بر .اي كتنهك كبمظع ةيناو تننا كحاينا
 * تلدبع لياضف ركذاو كويسع

 عباسلا لصفلا

 ناك امو # تيما للم هللا ةئيكس ةماركو ميابذلا يملكاو ,اهسلا نم ران تمازن هتالص نافيلمت املو

 تزن ا رانلا :اورصبل ليارسا .ينب لكو + هللا راقو نم يلتما هنال هللا تيب نولخدي نوعيطتسي ةنهكلا
 ةيحاصل مهتم لك لاقو اودهسو فيصرلا يلع ضرالا يلع مههوجو يلع اوعقوو تيبلا تلمش هللا ةجيبو
 مبذو * هببرلا مادق ميابذ نيحباذ موقلا عيمجو كلملا, # هتفار دبالا يلاو نومهتلا هللا اوركشا
 نلكو # هللا تيب ددجتو افلا نيرشعو هفلا ةيص امنغو انلا نيرشعو نينثا اناريث ةريثك ميابذ ناميلس
 اوناكو هللا مادق .نوهجسي اوناكر ةحبستلا بايثب نويويللاو مهحتباست يلع امايق ليارسا لاو ةنبكلاو كلعلا
 ةيوتلملاو ةطوسبملا نورقلاب نوحبسي اوناكر هنمحر دبالا يلاو بنرلا اوركشا دواد ميباست' مهحيباست يف نواوقي
 مبذم نال مامتلا معو ميابذ كانه عشر هنال هللا تيب مادق يتلا رادلا لخاد ناميلس سدقو # مايق بعشلاو
 ةعبس ناسزلا كلذ يف عنصو #* مامتلا معشو ديمسلاو ميابذلا عسي مل اريغص ناك ناميلس ةعنص يذلا سامنلا
 تيبلا ديدجت ةعبسو ديع مايا ةعبس # هللا مادق رصم موخت يلا ةيكاطنا نم ليارسا عومج لكو ديع مايا
 مهفرصو ميذع كرابو بمعشلا كلملا كثعب نيرشت نم رهشلا ففصن ينو ه»* اهوي رشع ةعبرا مهيأسح عيمجو

 هنبآ ناهيلسلو هدبع دكوادل عنص يتلا تاريغا لك يلع هللا نوحسو نوركشيو بلقلا نوحرف مهو مهرايد يلا
 ناك كلملا تميبو هللا تيب يف هعنص يش * لكو كلملا تيبو هللا تيب ناميلس لمك املو + هيعش لاس

 ءامسلا عنسا نأ تدرا نا + ةحيبذلل ب اذه ترتخاو كتالص تمعمس دق لاقو هل هللا يلجت # انقتم
 نولصي هيلع يمسا يمس يذلا يبعش ركفيو * يتما يلع توملا تبجف وا ضرالا لكاي نا دارجلاو رطمت الا

 يانيع نوكت نآلاو  مهضرأ بطاو مهاياطخ رفغاو عسا اناو ةيدرلا مهقرط نع نوعجريو يدي نيب نوبلطيإ
 لامعالاو ينكسم هيف نوكيل تييبلا اذه ترتخا يذلا انا * عضوملا اذه تاولصا نيتتصان. يلنذإو نيتحوتفم
 بلق ةمالسب كوبا دواد يسم لك ى رمادق تيشم تنرنأ ناو .# مايألا لك هيف نوعنصتق ٠ يتداراو ةفسعلا

 دوادل تفلح امك دبالا يلا ككلم يسرك تبثا # يسيماونو يروما ظفعتو كتبصو املك 6 عيصنو ,اوسالابو
 4 يفيرط نم تانالاو تننا تهجر تددر ناف #* ليارسال اكلم يعادق نم كل دلو لوزي ال تلقو كيب



 يتلأ ضرألا هذه نم مكددبأ د ابل أو بيستو ملا ناكوا أودمعتو مكسأدق تميطعا ينل ياباصوو ىيسيمأون اولففحل

 . اًفهو # ممالا,لك نيب .اثيدحو الثم ليلرسا نوكيو يمادق نم هعلقإ يمسال هتسدق يذلا يتميبلا اذهو مكل اهتيطعأ

 اذهبو ةميظعلا ةيرقلا هذهب اذه هللا عن انامل لوقيو هسإر كرجحاو فقي هيلع ربعي»يم لكو ابارخ نوكي فمييلا
 ادعت عملا ناذا ايدبعو رسم شرا. نشا ميجرخا يذلا مهلا هلا هللا .درهع مهتيلختت ىجلل لاقيف : تسيل
 ١ ش د لاا

 ١ | 7- لصنلا |

 تملك ىلا ريطلل ير 3 علقو اهيلع لزنو ةيكاطنا يلا 0 ل لازما لا ايف نكن ناديا
 ينلا نزاخخملاو جايصلا لمو »#*. ةينالفسلا ١ نيروحو ةيناقوفلا نيروح ينبو د اهلك اهعايض ادبو ةيربلا يف ابارخ
 لكو نانبل فو سدقملا تميبلا يف اهانب ناميلس اهابتشا تاوهش. لكو .ةدرغم عايض ةجوزم عايضو ناميلسل يمناك
 اوناك ام نيذلا نيمسوبيلاو نميوعملاو 'نيينزرفلاو نييتيعلاو نييرومالا نم تملضف هما لكو + هناطلس ىمحت ضرا
 ديبع ناميلس مهلعج  مهوكلهي ليارسا وتب اوردقي مل ينلا شرلا يف مهدعب ىم اوقي يذلا ليا را

 نوسمخو ناتيإف كاملا ناميلس 098 ناك نيذلا نوكلمتملا ءالراهو #ٍ 5 هدامتغأ ار مهو 0

 هن3 هكلمل هايب يذلا تيبلا يلا دواد ةيرق نم نوعرف تسئب علطا ناميلسو * ميادصلا نولمعي اهناك نيذلا

 ناميلس برق كلذ دعبو #* هللا دهع قودنص هيلا لخد دق سدقم هنال دواد تيب يل ةءارعأ يعم دعقت .ال لاق

 توبسلا يف ميسوم رما ام لثم عيلطي ناك موي لك باسحو #2 مبذملا مادق هانب يذلا هللا .مبذم ىلع ميابذ

 ع هيبا دواد سومان لثم #* ةلظملا ديعو مايصلا ديعو ريطفلا ديع يف ةنسلا يف تارم ةثالث دايعالاو

 , مهقوقح يلع نوباوبلاو هموي يف مويلا باسح ةنهكلا مادق نودج«ا نوح مهدياوع يلع نويويللاو مهبتارم
 0 0 نع لمي ملو # هللا 3 كلملاب ماق يذلا كليب كلم 7 اذكه نلا باوبلا وظف اونوكي

 رعبا الاثم يلع ثلا اهم سناك يذلا هيا ناميلس رم تاذ دعبو 0 لامعا لك همتخ موي يأ تمييلا

 ديبع عم رجلا يف اهريبدت فرعي نمع نوينيفس لاجر مهو نفس ب هديمع مأريوح ثعبو » اهدهو مودا ضراب
 * ناميلسل اهوملسو ابهذ ةردب ةيامعبرا تلانه . نم اوذخاو بهذلا ةنيدم ريفوأ يلا اوبهذف ناميلس

 عسانلا لصفلا
 نطمح هلام لامس :ادجب يلع زق: راربقلا قف ناميلس» نانعاال هكا جاميلم نوع اناس ةقلو ةيفعم

 + اهرس هنع فخ ملو اهبلق يف ام لك هل تمفشكو * كلملا ناميلسل ةيدهاو رهاوجو اصوصنو اريثك ايهذو
 نيباوبلاو مهسابلو همادخو هديبعو هماعط دياومو .* هانب يذلا تيبلا تارو ناميلبم ةمكح اباص ةكلم ترعمسو
 تنمعموس اقح تمنلاقو * رخآ ءامشي يرت نأ اهحور تمااطا امو هللا تميب ف ةييلع معبذي يذلا مبذملاو مهسابلو

 ام يلع كلن دأز دقو كدتمكح فصن تيار امو ينيعب ترصباو تميج يتح قدصأ تملك امو 3 تميأرو

 يذلا كرابم كلا برلاو * كتمكح نوعمسيو موي لك يف كيدي نيب مايقلا تلديبعل يبوطف + هتعمس

 .مكحلا مهيلع لمعتل دبا يلا مهيلع كماقاف ليارسا بحا هللا نللو ليارس اكلم يبرك ىلع كلجاو كانطصا
 ايندلا يف طق اهلثم ري مل رهاوجو اردو ةديج ةريثك تاروخبو بهذ ةردب نيرشجو ةيم هتطعاو + حلاو قدصلاو
 جاسلا بشخإو #* ريفرا نم بهذب هيلا اوتا ماريح ديبعو ناميلس ديدع كلذكو + ناميلسل هتطعا يذلا



 كلملا يطعاو #* !دوهي ضرا يف اهلثم ري مل ميبستلل تارافصلا بيباناو ناميلس كلم تيبو هللا تيب مياوقل:
 بمهذلا ندع راصو # اهتنيدم يلا اهديبعو يه تفرصناو اهبلق رارسا اهل فشكو تدارا ام لك اباس ةكلمل ناميلس
 كولم لكو راجتلا لخدو ندملا سوكم ريغ * بهذ ةردب نيتسو ةتسو ةيامتس ةدحاو ةنس يف ناميلسل لصح يذلا
 اديج ابهذ اسارتو ارابك هةقرد يتيم عفصو * بمهدو لاوماب ناميلس يلا نوتاي اونات ضرآلا نيطالصو برعلا:
 نآبسا ةثالث ةقرد لك ضبقم عنصو ديج بهذ ةقرد ةيام ثالثو بهذ لاقثم ةيامتس ةقرد لك سبلاو

 تمرس هل لمعو * يقنلا بهذلاب هاسكأو اميظع ايسرك هل عنصو #* نانبل ثاباع يبل كلملا اهاطعاو بهذ
 نيب نامياق ناعبس امهيف سلجملا يكتم يلع نيبناجلا نم هاديو فلخ يلا ةجوعم يسركلا تافاحو تاجرد
 * هلثم ضرآلا كولم رياس نم دحا عشصي ملو انهاه نمو انهاه نم تاجرد ةتس يلع مايق اعبس رشع انثاو * هيدي
 هل تناك نفس هنال * همايا يف دعت ةضفلا تناك امو اهلك بهذ هنزاخم ةينا لكو ابهذ اهلك كلملا ةينا ناك
 ةليفاو ةضفو ابهذ ةلمح“ يتاتو سيسرت يلا رمتو يم نينس ةثالث لك ينو ماريح ديبع عم سيسرت يلا يضمت
 نوبتشي ضرالا كولم لك ناكو #* ةمكحلاو .انغلاب ضرالا تولم ريام نم رثكا ناميلس مظعتو + اسيواوطو ةدرقاو

 اروخياو ارمو ةضفو ابايث ايادبلا هيلا نولمحت اوناك» # هبلق يف هللا اهلعج يتلا هتمكح اوعمسي نأو ةورصبي نا
 بكارملا نمو تالبطسالا يف ليلا نم فلا نيعبرا ناميلسل ناك #* ةنس لك باسح الاغبو اليخو ارطعو
 رياس يلع امكهتم ناميلس راصو # ميلشروا يف كلملا دنعو بكارملا ندم يف مهلعجو افلا رشع ينثا ناسرفلاو
 لمرلا لثم زرالا بشخو ةراجحلا لثم الام ميلشروا يف ريصو * نييديطسلفلا ضرا يلا تارفلا رحب نم كولملا
 رخإلاو لولا ناميلس ثيدح يقابو # اليخ ندملا رياس نمو رصم نم هل نورتشي اوناك» * رجلا طاش يلع يذلا
 يلع كلمتو . * طابا نب ماعبروي يلع رظانلا ودعي ةوبن ينو ٍنوليسلا ايحا رفس فو يبنلا ناثان ناويد ف بوتكم
 * ماعبحر هدعب كلمو هيبأ دوأد ةعيض يف هوئفدو هيابا لثم ناميلس تامو # ةنس نيعبرا ليارساو ميلشروا

 ظ ظ رشاعلا لصفلا ١

 تومب ماعبروي عمس املو #* اكلم مهل اوميقيل سلبان يلا يضم هلك ليارسأ نال سلبان يلا ماعبحر رمو
 عم ماعيروي عمتجاف انامز كانه ثكمو اهيلا ناميلس نم بره ناك هنال رصم ضزا نم داع ناميلس
 هتنطلس نمز ميظعلا كيبا بمعت نم انع تنا ففخ نآلاو هرصا انيلع دش كابا نأ #* ماعبحرل اولاقو ليارسا
 .نيذلا ةنهكلا كلم رواشو * يلا اولاعت مايا. ةثلث يلا ةعاسلا نم اوضما مهل لاقف + كعيطن نعنو ةميظعلا
 اريخ عنصت تنك نا هل اولاقف #* ةمالا هذه يف اولوقت ام مهل لاقو ايح ناك اذا هيبا ناميلس ةروشمل اوناك
 'ةنبكلا خويشلا ةروشم كرتف + كتايح مايا لك امادخو ادايح اديبع كل اوريصي مهف ةليمج ظافلاب مهبطاخت
 اولاق مهناف ةمالا هذهل هلوقن اميف نورت ام مهل لاقو د هعم اوبرت نيذلا بابشلا رواش يخوو همادق نوفقي نيذلا
 نم مظعا يرصدخ مهل لوقت اذكه قاوسالا يف هعم اوبرت نيذلا بابشلا هل اولاقف »* «ثكليبأ بعت انع ففخ

 املف #2 طوسن مكقوسا انأ بيضقب مكقام يبا مكبعت فعضا انا اميظع ابعت مكبعتا يسبا نالاو * يبا ماهبا
 ةبعص اظافلا كلملا مهل لاقف مهل لاق ناك امك ثلاثلا مويلا يف اهلك ةمالاو ماعبروي ماعبحر كلملا يلا اواج
 مكتمدخ مظع يبأ ماعبحر كلملا مهل لاقو نايبسلا ظافلاب مهبطاخو + هيلع اهب اوراشا يتلا حويشلا ةروشم الخو
 هتاملك نال كلملا نم بسعشلا عمسي ملف #* طايسلاب مكبدوا انآ بيصقلاب مكبدا يبا مكتيدوبع يلع ديزا انآو

 ليارسا لك يارو #2 طابان نب ماعبروي يلع وليش نم يذلا يبنلا ايخا لوق قدصيل هللا يدي نيب ةدودزم تناك
 يسيا نبا عم ةئارو الو دواد يف بيصن انث ام هل اولاقو اباوج كلملا بععشلا باجاف مهعطي مل كلملا نا
 يرق يف نينكأس اوناك نيذلا ليارسأ ونبو #* مهلزانم يلا اوضمو دواد اي كتيب نآلا رظنا نيلياق مهتويب يلا اوضمو
 لك هرمجرف جارغلا ييدوم يلع مكمل يذلا ماريئودا ماعبحر ميهيلا ثعبو » ماعبروي مهيلع اوكلس اذوهب



 ليارسا ونب قفانو #* ميلشروا يلا برهيو هترامع يف سلجيا دعص كلذ كلملا يار املف :تامو ةراجتلاب ليارسا
 | ظ '] ٍ ظ , * ةياغلا هذه يلا دوأد تميب يلع

 رشع يداحلا لصنلا

 اويراحيل برعلل فويسلا نيدرجم افلا نينميو فلا هيم نيماينبو اذوبي طبس عمجو ميلشروا يلا ماعبحر اجو
 ابسو اذوهب كللم ماعبحرل لق # لاقو ايعمش يلع هللا ةملك تلعن # ماعبحر كلملا يلا اودتري يك ليارسا

 هتيب .يلا لجر لك عجري لب اوبراحت الو اوعلطت ال بررلا لاق اذكه # مهل لاقف ابلك ةمالو ليارسا لكو نيماينب
 ماعيروي ينبو #* هنيب يلا ناسنا لك يضعو يبنلا مف نم هللا ةملك اوعمسف رمآلا اذه ناك يدي نيب نم نلا

 تدعص نا هبلق يف ماعبروي لاقو + ليونف انبو تلانه نم جرخو كانه سلجو ميارفا تيب طبس لبج يف سلبان

 * رصم نم كلاعلطا ناذللا ليارسا اي كلاهالا اه ميلشروا يلا نولزنتو نوعلطتو نوبعتت مهل لاقو ابهذ نيلجت
 يلا دحاولا لججعلا دنع بمعشلا رمو ةيطغلل ةةملكلا هذه تراصف #* ناد ين رخالاو ليا تيب يف امهدحا لعجو
 لاقف ماعبروي نب ميفا ضرم نامزلا كلذ ينو * ضرالا نم هلصا علقيل ماعبروي تيب لكل ةيطغلا تنناكو ناد
 وه يبنلا ايخا مث ناف وليش يلا يضماو يتءارما كنا دجا ملعي الو ةريقف ةءارما لثمك ةركمتم يموق هتارمال ماعبروي
 هللا ةملك تللحو * يبصلا اذه رما نم نوكي ام كل فشكيف #* ةمالا هذه يلع اكلم ريصت كنا يل لاق
 اذكو اذكه اهل لق ضيرم هنا اهنبا لجل هللا ةملك كنم لاست كيلا يجن ماعبروي ةءارما اه يبنلا ايخا يلع
 ماعبروي ةءارما اي يلخدا اهل لاق بابلا لخدم يف اهيلجر توص ايخا عمس نيم * ةركنتم كيلا لخدت يهو

 نع كتعفنر انا ليارسا هلا بابرالا بر لوقي ماعبرويا يلوقو يضمأ # ةبعص اظافلا كل لوقا اناو يركنتت انامل
 دوأد لثم ترص امو هايا كتيطعاو دواد تميب نم كلملا تذخاو » مهيلع اكلم كتلعجو بعشلا

 تملمع لب #+* يدي نيب انسح لمعتل هلك .كبلقتب يسيماون يف تيشم الو ياياصو تظفح الل يدبع
 تمحرطو يدي نيب نوف دج امانصأو انانوا تكل تمعدصو كساأدق أوصع نيذلا تاولملا لك نم رثكأ تايسلا

 ظ ظ رشع يناثلا لصفلا 1

 ةعبس كلمو ةنس نيعبراو يدحا نبا كلملا يف سلج امل ناكو كلمتو ميلشروا يف ناميلس نب ماعبحر مظعتو ***
 ينب نم امعن ماعبحر ما مسأو هرون نكسيل ليارسا طابسا رياس نم هللا اهراتخا ينلا ميلشروا يل ةنس نيرشعو

 * امهتايح مايا لك طابان نب ماعبروي نيبو ناميلس نب ماعبحر نيب لاتقلا ناكو.هللأ مادق تايسلا لمعو ةريخألاو

 كالمل ةرشع ةينامث ةنس يف هنبا ايبا هدعب كلملا يف ماقو دوأد هيرق يف نفدو هيابا لثس ماعبحر تامو

 ظ ْ + طابان نب ماعبروي

 رشع ثلاثلا لصفلا

 نم لايروا هثبا اكعم هما مساو ميلشروإ يف نيدس ةثلث كلمو ه* اذوهي تيب طبس يلع كلملاب ايبا ماقو
 نب ماعيروي عم برها اوعنصيل اوضمو اوماقف ابابش لاجر.فلا ةيامعبرا برعلا يديدش الاجر ايبا عمجو #* انمر
 نم ايبا ماقف #* ةوقلا يديدش ابابش لجر فلا ةيام نامث يف ةبراعتلل .اجو اميظع اركسع ماعبروي عمجف طاباذ
 نأ نوملعت اما . + ليارسا رياسو طابان نب ماعبروي اي عمسا لاقو ميارفا موخت يف يذلا ميرمص ين يذلا لبجلا



 ٠ ناميلس دبع طابان نب ماعبروي ماقو.. .كلملا دهع اطعا هينبلو دبالا يلا مكيلع ابوادل كلملا اطعا ليارها هلا هللا

 متقفان نولوقت !ذامف نآلاو * هوبا ناميلس اهب مهبعتا يتلا ةمدخلا يلع بععشلا زعي ملو لوقي ام فرعي ملف
 متدعباو , * ةريثك طابسا متناو دحاو طبس يكلم اناو-اهرمتدجعو ةتيم ةهلا متبصنو دواد تيب كلم مكنع متدعباو

 : . انايرق هبرقي' لخدي نم ككو ضرالا بوعش لثم ناثولا مادخ مكل متعنسو نييويللاو نوره ينب .ةفهكلا مكدع

 نومدخت نيذلا ةنهكلاو انهلا.هللا فلرتن مل نهلو هع هلل سيمل مادجتلا راصو ةروكذ ةعبسو لباولا نم اروث هنم نوذخل
 بنوفصو روضعبلا جارداو ءاسمو .اسمو ةادغو ةادغ لك يف ميابذلا هلل نوعفري مهلامعاب نويويللاو * نوزه داللا مه هللا
 تاظوفعملا ظفعن نعنو ةيشع لك ين. اهدقي روثلا مداخ يبصلاو ابجرسو بمهذلا ريانملاو ةيكفلا دياوملا يلع زبنغلا
 يف متعلفا ال مكيابا. هلا هللا متيلخو اهل متدجس“, اهومتدبعو ةقيملا ةهلالا ءارو متللضو هومديلخ متناو ١ * انهلا برلل
 !ذوهي مادق اوراصف مهارو اوراص نأ يلا نيمكلا يف .مرقلا :يردا ماعبروي هيفا كللذ لاق وه ام نيبو  ايندلا
 املو  قاوبالاب ةنهكلا بيرضو برلا يلا اوخرصف مهاروو مهمادق بيرصلا اورو اذوبهي لا اوتفتلا املف * مهاروو
 ونب اوبرهو د ايبا مادقو !دوهي مادق ليارساو طابان نب ماعبروي تسيب لاجر رسك هببمرلل مهتاوصأ اذيهي لا اوعفر
 * بابش. لجر فلأ ةياممخ ليارسا لاجر نم عقوف اريبك اكله ايبا مبكلهاو * ادزهي يب مادق ليارسل
 مزهناو # انيابا هلا هللاب اندلصتعا نلوقي اوناك مهنال !كرهي وهب مظعتو .مويلا ثللذ يف ليارسا وفب اوزسكناو
 اهيلاوح امو الاس اهيلاوح امو نورفع اهيفاوح اسو ليأ ىميب ةريثك اعايض هنم ذخاو هرثا ييراسو ايبا مادق ماعبروي
 ذعتاو ايبا ربجتو * تامف ماعيروي برلا برضو. ايما مايا يف ماعبروي .دودج تمفعضو + .هيلاوح امو راغاز
 . * ءايبنالا عمج اميف ةبوتكم هظافلا رياح - * ةرشع هةئس تااديو نيرشعو ةقس نيدب .هل ندلوو ةرشع ةعبرإ ءاسن 4

 نم ةنس نيرشع ضرألا تمحارتسا همايا يلو هدبا اسأ هدعب ثللمو دواد ةيرق يف نفدو هيابا لخم ايبأ تاع

 اذوهيل لاقو #* مانصالا بلاوت رسكو ةبيرغلا ههلالا مباذم بيرخو + هيلا هللا مادق انسح عنص * برعلا
 ملو همايا يف كلملا يدهو ناثولا مباذم عيمج اذوب عارض رياس نم برخو # انهلا هللا مادق يلصن اولاعت
 عنصي ناسنا ناك امو همايا يف تحرتسا ضرالا نال اذوب ضرا يف ارابك اعايض يبو * اودع هموخت يف هل ىبي
 قشاوجو راوساب ابنصحنو عايصلا هذه ينبن أولاعت اكوهي ينبل لاقو #* هحارا هللا نأل نينس هذه يف ابرح هعم

 نم لك نم رثكا انملط وهو امهلا هللا انبلط نال برهلا نم ةيداه ضرألا تسماد ام ةنصح# رابك قالغاو هباوباو
 نيساينب ىمريب نمو بقا ةيامثلك اذوبي تميب نم حامرلا»و فويسلا نيلصاح الاجر اسأل راص» # اناجنو انازعو انيلاوج

 هعم عينصو هيلا اذوهب كلم اسأ جرحت د اسرم يمست ةعيض يلا اوغلبو اواجو افلا نيثلث لماكتو سفن فلا فلا
 يديا يف ةميظع ةما ملست يتح كبعش نعا بر اي لاقو هللا مادق اما يلصو #* اسرم يداو يف اميظع ابرح
 شيلا اذه يلا انجرخ كمسا يلع انال اندضعاو ببر اي انعا كيلع نولكوتم نحن انا ايندلا ناكس' فرعتل راغصلا

 اسا مهدهطضاو # اوبرهو همادق نم نييدنهلا برلا كلم رسك هتالص مت نيحو #* انم كتوربج دعبت ال ميظعلا
 برخو #» اميظع ايبس ذخأو هديبع مادق مهرسك هللا نال ىدع الب مهثم لحقو راداغ يلا هعم نيذلا شيجلاو وه

 ةميظع ةميثغ اهنم ذخإو عايصلا ريام بمهنو ةميظع مهيلع تدراص برلا ةفامخ* نآل راداغ لوح يتلا. عايصلا ريام
 ْ + ميلشروا يلا اهب يضسو اهل ددع ال ةريثك الامجو امنغ يبصو برعلا مايخ رياسو + اهيف تناك



 رشع سماخلا لصفلا

 هللا 55 ادوهيو اسا ب عيصسأ لاقو أسأ مادق نس جرخ 3” هللا مادق م حور هيلع تملح رازع نب ايررعو

 ددعي مث ريدك مايا نم ليارسأ نا + مكيلت# وه هول متنك نأو هودجت مكناف ةوعيطت متنك نا دبالا يبا مكعرم

 هللا مادق اولص مهب قاض نيحو #* ءاذعالا يديا يف هللا هملساف هسيماون عاطا الو هتنبك نم لبقي ملو ىلا هيلا
 الو .جرخعي يذلل 0 يبات الو راملل ةمالس ناك ام مههلا اودبعي مل ا ةريثك ارارمو + دودجوف ةوبلطو لياوسا كا

 ندملاو عايصلا تدمعو يتش عضاوم يف اوددبتف * ضرالا ناكس لك نم. ةريثك بورح مهيلع ٍتاجو لخدي يذل
 عمس املف # انلاعناب نانا اضيا وهو ءايبنالا هديبع توصل عمسن انك امو انبلا برلا انيلخ انال * ءادعالل يتلا

 ش ِ ناك يذلا هللا يذم 3 00 نمو نينمايدبو اذوهي ضرا رياس نم 0 قعتو يرقت اظاققلا هذه اسا

 ربشلا يف ميلشروا يف ارعمتجاو * هعم هيلا هللا نأ اور ندي هيلا ”اواجو "رعد ليارسا ينب نم اريثك نلل
 انفو ةيم ةيبس انارتلاةهينقلا نم مويلا كلذ يف هلل اوحبلو * اسأ تلم نم رشع ةسماخلا ةنسلا يف ثااثلا
 ظ يلصي ال نم لك 2 * مهسوفنو مهبولق سلاخ نم مهبا هلا هللا مادت اولصي مهنا نامياب اوفلحو + بلا تس

 مهسوفن لك سو هللا 1 هلذ مهيلق نم نال ذيسوي ةعمس يذلا ربل اذه اذه يب رياس عرفو + تاجوعم

 |داقنم هيل ناكو ليارسا يف تاز ام مباذملاو #2 نو زورق يدأو ف مهنفدو اهمانما ل ماتصالل اديع تمعنص
 » ابايثو ابهذ هللا سدق تميبل ةيناب ءاجو # هتايح مايا ريام هللا ةفاحمب

 رشع سداسلا لصفلا

 يلع ليارسا كلم اشعب علط هقلمل نينو تس هتس يلو اما ثلمل نينو سمخ ةنس يف ميظع بيرح ناكو
 لام تيب نم ابهذو آلام جرخاف # اجورخ الو الوخد اذوهي كلم اسال اولخي اوناك امو ثامار ينبو اذرهي تيب
 اذوهو اناميا كيباو يبا نيبو كنيبو ينيب نأ # هل لاقو قشمدب يذلا مودا تلم دده نبال هب ثعبو برلا

 نبا عمسق # يلع ربمت هنال ليارسا كلم اشعب عم اهب تفلح يتلا ناميالا لطبو ضمأ الم كيلا تشعب دق
 ل00 و الا ا يا اي ىلع اي 1 يل هامان يدور انا عاملا دبع

 ينب ريام عمجف تلملا اما رماو * هءاتب لطبو ثامار ينب امو يمت اشعب عمس املف * يئاتفن تيب نزاخم
 كل * ةعيصلا ايفضمو نيمايعبل وه اهانبف اهينبي ديري اشعب ناك يتلا اهبشخو ثامار ةراهجح فذخاو ادوبي

 نم كلا هللا .يلع لكقت مثو مودا كلم يلع كلاكتا لجال.هل لاقو اذه كلم اسا يلا يبنلا نافاص ءاج نامزلا
 جاوا ركاسع نونوكيف مهعم نيذلا كولملاو نويدنهلاو مه نوربجمتاو #* مودا ةوق 08-0 كلذ لجا
 يوقت اهلك ضرالا يف ظنت برلا ينبع نآل * كيدي يف مبملسي كهلا هللا نم تسلط !ذاو ةميظع ةريذك اليخو
 يبتلا نافاص يلي انا بضغف + بيرملا مكل عمص مكبلا هللا ناف هقرط رياس يف شماو برلا.ةفاغمب كبلق نوكير
 7 لا ا يدلل لذا نا يلا د ب دو 0 ا سل لا

 عقوو لقعاو هكلمل ةنس نيذألثو ةعست يف اسا عجوتو »+ ليارساو اذومي ثلولم رفس يف ةبوتكم هبورحو ةظافلا رياسو
 نيعبراو يدحأ ةنسلا يف تامو هيابا عم عجهضصلاو » ءابطالا يلع لكتا لب برلا بلطي مل هضرم ينو هتيب يف .

 اميظع اريبك ادوقو همادق_اودقواو ارطبع .ولمم ريرس قوف عضوو دواد ةيرق يف نفدو د ةكلمل

 و١



 رشع ء عباسلا لصفلا

 00 5 0 هيبأ دواد 5 8 يشم هنال ! اولا عم هللا 0 0 اما اهذغتا يلا ( هر 57 يو ادوهي

 ملصاو + ليارسا لاعفا لثم عنصي ملو ظفح هسيماونو هاياصو يف يشمو هينا هلا برلل 1 لب # مانسال
 هللا قرط يف هبلق يوقتو * ةريثك تاماركو ءانغ هل راصف طافاشويل نيبارق !ذوهب تميب اطعاو هديب كلملا برلا

 ةنسلا يفو #0 هساردنا دعب سومانلا ددجو اذوهي دودح يف تناك يتلا مانصالل نيبارقلا عضاومو مباذم اضيا علقو
 * انوهي عايض يف نوملعي نيذلا ايخالامو لياناثام ايرغسا ايدابوع هيامظعو هياربك اعد ذننا هكلم نم ةثلاثلا

 + ةنهكلا مروهيو عمشيلا مهعم ناكو ايفوطو اينداو ناثانويو اروطانو لايوشيعو ايرخزو ايناثامو ايعمش نييويللا مهعمو
 نوملعيو اذوهي عايض رياص يف نورودي اوناكو برلا سومان رفس مهعم ناكو ابلك اذوهي ضرا ف نوملعي اوناكو
 ندم نميو #* طاناشوي نوبراح اوناك امو ادوهي لوح يتلا ندملا لك يلع هللا ةفاحخ“ تاكو #* بيعشلا

 عبسو فلا ةعبس اشابك ةروكذ امنغ نوبلجعي برعلا اضيا كلذكو نيبارقلاو لاملاب هيلا نوتاي اوناك نييئيطسلفلا
 تراص ةميظع لامعاو #* نزاغملل اعايضو اروصق اذوهي يف يبو ادج اينغ راص * ةنس لك يف اهلثم اسويتو ةيم

 ءامظع اذوهي تيب نم مهيابا تيبل مهددع اذه» #* ميلشروا يف برحلا نييوق نيبراع# الاجرو !ذوهي ضرا يف هل
 . وقأ ةربابح 7 ناك هلو ريبكلا انحويو د# فلا 1 ةيامثالت ةربابج ءامظع 7 ناك هلو رابجلا اونيدع ففولللا

 رافال 3 7 اعيام سارتالا نوبراحن 000 نومري نب نبذل همادق مدخل ناكو عاديلا 7 ءامظع يمان

 رشع نماثلا لصفلا

 هل مبذف باخا دنع ىلا نيتنس دعب لزنو * نورموش كلم باخا يلا مدقتن ةميظع ةمعنو انغ هل راصو
 كلم طافاشويل ليارسا كلم باخا لاقف # ذاعلج ةمار يلا علطي نا هيلع راشاو هعم نيذلا دانجاللو اناريثو امنغ
 كععمو كناسرف لثم يلاسرفو كموق لثم يعوشو كلثم علطا انا هل لاقف داعلج ةمار يلا يعم علطت اذوهيي

 ةيامعبرا الاجر ليارسا كلم عمجن # هللا دنع نم الوق مويلا لس ليارسا كلمل طافاشوي لاقو * برعلا يلا جرخا
 ' طافاشوي لاقف * كيدي يف كادعا ملسي برلاو علطا هل اولاقف ال ما ناعلج ةمارل برحلا يلا ريسن مهل لاقو ءايبنا
 : هضغبا اناو هنم هللا ةملك لاست دحاو لجر انهاه ليارسا كلم لاقف * اضيا هنم بلطن ينح قح يبن انهاه يرتا
 هل لاقو ادحاو لسرأو *« اذه كلملا لوقي ال طافاثري لاقف المي نب اخنام همسا ارش لب اريخ يلع , امنتي ام هنأل

 ءايبنالا رياسو نورصوش باب يف اميظع اسابل نيسبال امبيسارك يلع اسولح ناكلملا ناكو ا ل ليختلا

 .الوهب بابرالا بر لوقي اذكه لاقو ديدح نم انورق هل ةيناعنكلا نب ايقدص عنصو #* امبعادق نوبنتي ةبذكلا

 ملسيو بلغتو داعلح ةصار يلا علطت علطت نولوقيو اذكه نوبنتي ءايبنالا لك ناو * مهيذفت يتح نييمودالا مطنت

 اريخ اولاق نيذلا ةبذكلا ءايبنالا ظافلا هذه هل لاقو هملك اخيام يلا يضم يذلا لوسرلاو * كيدي يف كادعا هللا
 امب الا قطنا ام يننا هللا وه يح اخبم لاقف » همادق ةديج تكلظافلا نوكتو ريخب هل ءابنتف كلملا مادق 1

 علطا هل لاقف ال ما ناعلج ةمار يلا علطن هل لاقف كلملا دنع يلا اضم رمو # هلوقا اناف يبلق يف هللا هحرطي
 + تاققعلاب الا ينملكت ال نا برلا مساب كفلحا ةرم نم مك كلملا هل لاقف * كديب نوبلغيو اهبلغت تناو
 عجري كلم ءالراهل سيل برلا لاقف عار اهل سيل منغ لثم مهو لابجلا نيب اددبم ليارسا ترظن يبنلا لاقف



 لجال اضينم لاقف * ريخب ملكتي ام هنأ كل تلق اما طافاشويل ليارسا كلم لاقف #* ملسب هتيب يلا لجر لك
 برلا لاقف #* هراسيو هنيمي نع امايق ءامسلا دانجا رياسو هيسرك ىلع اسلاج برلا تيار .برلا لوق عمسا اذه

 اباذك احور برلا يطعاف * تلق امك عنصا جرخا ردقت عدمت تننأ برلا هل لاقف هيايبنا رياس مف يف اباذك احور
 ىتم هل لاقو هكف يلع اضم برضف ةيناعنكلا نب ايقدص مدقتف * ارش كيلع عطق برلاو كيايبنا رياس مف يف

 ييالخادلا تيبلا يلا لخدت نيح مويلا كلذ يف ترظن يبنلا اخبم لاقف * كتملكو» ينع هللا حور تربع '
 ةعيضلا سيير نوما تيب يف يبنلا اخبم سبح نا ليارسإ كلم باخا رماو # .ايهتتل اتيب تميبلا لخادو
 ردقب ازبخ همعطاو سبحلا تيب يف اذه حرطا كلملا ديسلا لاق اذك اولوق لاقو * يكلم نب ساوي تميب يف
 مث يف ملكت هللا سيلف املا تمعجر تنا نا اخيبم لاقف # ةمالسلاب عجرا يتحردقب ءام هقساو هسفن ظفح
 لاقف # فاعلج ةمار يلا ليارسا كلم باخاو اذوبي كلم طافاشوي علطف #* اذه مسالا رشعم اي اوعمسا لاق
 ليارسا كلم نيزتو برحلا سابل تننا سبلاو برحلا فاصم يف فقاو يحالس سبلا طافاشويل ليارسا كلم
 ! مهل لاقو نوثالثو نانثا مهتدعو جوز جوزب نيفورعملا نيبراحمتلا رما نييمودالا كلمو * برهلا يف فقوو
 كلم اولاق طافاشويل جاوزالب نومسملا نوبراحملا اورظن املف * هدحو ليارسا كلم الا اريغص الو اريبك اوبراحت
 ليارسا كلم سيل ةنا نوبراحمتلا يار املف #* مبنم هصلخو هللا هناعاو طافاشوي لامف هوبراختل اواجو اذه ليارسا
 لاقف هلابرس يف هيفتك نيب ليارسأ كلم برضو هبذجن ادج يوق سوق نع يمري الجر ناو +* فلخ يلا اوعجر
 ليارسا كلم ناكو مويلا كلذ يف برها دتشاو * تبرض توملا هبرض ناف ارب يلا ركسعلا نم ينجرخا ةمالغل
 * سمشلا بورغ دنع تامف ءاشعلا يلا نييمودألا براحت# ثكمو جوزلا يف اسلاج

 هللا ودعلو قفانملا نيغتل تييضم هل لاقف هءاقلت يبنلا ايئفص جرخو د ميلشروا يلا هتيب يلا طافاشوي عجرو
 امد قربت مل كنال كنع تمععمس ادايج اظافلا نأ نمأ نكلو *  كيلع هللا بضغت كلذ لجا نم تببحأ

 يلا جرخ عجر مث ةنيدملا يف كلملا سلجو #* قلاب كبر هللا مادق تيلصو كبلق تمعساو ضرالا يلع ايكز

 اودتشاو #2 انهلا"”برلل لب نونيدت سانلل سيلف نوعنصت ام اورصبا نينايدلل لاقو ةربابجلا يرقو تاميظعلا
 ذخا الو هوجولاب اذخا الو ارش هللا دنع سيل نال اولمعاو اوظفحاو دبالا يلا مكعم برلا نوكيو قمملاب اومكحاو
 مهرماو ميلشروا يلا عجرو هللا نيدل ليارسا يب ءامورو ةنهكلاو نييويللا نم هللا تبا يف ماقأو 0 ليطربلا
 مدلا نيب مكارق ف نيسلاجلا مكتوخا نيب مكيلا يجب مكح لك #* ميلس بلقبو هنامالابو هللا ةفاغمب نولعفت اذكه

 مكيلع تمق! دق اذناهو * مبيلع طخس# اليل هللا يدي نيب اوطخ ال نا مهورذحو رمالاو سومانلا نيبو مدلإو
 لاقو ىشن لك نييويللاو رابحالا رياسل يروا ايعمش نب ايرخزو برلا رما امك ةنامالب قعلا ةتونيد اونيديل ةنهك
 0 : - ديالا ىلا مكنيعم هللا نوكيو اولمعأو اودتشا

 نورشعلا لصفلا >

 هوف اواهف  طافاشوي عم برهلا اوعنصيل ناعم لاجر مهعمو نومع ونبو باوم ونب اراج كلذ دعب نمو
 : ناغنع يهو امرا يلع نولزان مه اذوهو رمحالا رجلا زاجم نم ةميظع ةوق كيلا رضح دق اولاقو كلذب هوربخأو
 :: انهلا هللا نم بملطت اولاعت لاقو اذوبهي تيب يلع اموص ضرفو هللا مادق يلصو طياعلا يلا ههجوب تمغتلاو عزفو
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 لخاد يف اذرهي بمعش طسو يف طافاشري ماقف * ببرلا نم اويلطف ةديعبلا عايصلا رياسو اذوهي تيب اواجو اوعمتجاف
 مكمتم تناو تاوامسلا هلأ تننا انيابا هلا بر اي لاقو يلصو + ديدجلا باب مادق .ميلشرواب يذلا هللا تميب

 لك تدبا بر اي تنناو * يلصا كيدي نيب مياق اناو توربجلاو ةوقلا كلو ضرالا يف نيذلا ثولملا رياس يلع
 اهبف اونبو اهيف اوسلجو #* دبالا يلا كبيبح ميهربا عرزل اهتيطعاو ليارسا كبعش يدي نيب ضرالا هذه ناكس

 مهتجرخا رصم نم نلل مهب طلتخ آل نأ ليارسا ترما يذلا باومو فلغا لبجو نومع ينب اه نآلاو #* هيجو
 ١انتثروا يذلا انثاريم نم انجارخال اوتا دقو مهب هانلعف ام يلع اننوفاكي مه اهو د نييرصملا ةيدوبع نم مهتيجنو
 يردن ال نعنو كمكح برح مهيلع لزنا مهمادق فقن ةقاط انل سيلف مهيلع مكحاو يلج انهلاو انبر *: دايأ

 : مهتادبو مهونبو مهؤاسنو مهنابشم بر أب كمادق مايق اذوبي تمس رياسو :: ةصخاش كيلا اننيعأو عنصنت ام

 مادق نم ةوربملا جور هيلع تلح فاصا ينب نم نييوبللا نم اوينوثم نب عاذايوي نب وينب نب ايرخز نب ليازاحو
 نم اوفاخغت الو اوعزفت ال متنا مكهلا برلا لاق اذكه طاناشويو ميلشروا ناكسو اذوهي رياس اي عمسا لاقو ماقف هللا

 رجفلا عولط عم مكنوبرات نوعلطي مهو مهيلع اولزناو اولجسع #* هلل لب مكل برحلا اذه سيل نال شيجلا اذه
 اي هللا هعنصي يذلا صالخلا اورظنا اوفق ةعاسلا كلت يفو .#* ةيربلا يدي نيب يذلا يداولا فلا عم مهنودجتو

 رخبو ثمهاق ونبو نويويللا ماقو »* برلل اودمجم ميلشروا ناكسو !نوهي تميب لكو هلل دج هبجو ىلع طافاشوي

 عممسا لاقو طافاشوي ماق اوجرخ املو عوقت ةيرب يلا اوجرخو اركبو »* لاع توصب ليارسا هلإ برلا اودجحتو حروق
 نهيمنو برلا ركشن متاه ةمالا طسو لاقو #* اوصلحتت ءايبنالابو مكبللا هللاب اونما. ميلشروا ناكسو اذوبهي تيب اي
 يباورلا هتمحر دبالا يلاو برلا ركشن اولاق مهيادعا عم برهلا اوعنصيل ركاسعلا تجرخ نيحو هسدق ديجت

 ينب يأ مهيلع مهنيمك برلا فرص مدملاو ةنرلاب اودب عم دنعو #* نوحرفي اودب لابجلاو برلا نوحجسي اودتبا
 لها يلع اوبثو مه باوسو نومع ينف ناف + اوعقوف اذوهي ةبراحتل اوجرخ دق نيذلا ريعاس لبجو باومو نومع

 يف نيذلا يتود لابج يللا ءاج اذوهيو # اولتاقتف صعب يلع مهضعب بو مث مهونفان مهونفيو مهولتقيل ريعاس لبج "
 منغي ليارسإ بمعشو طافاشوي ءاجح * مهنم دحاو مني ملو ضرألا يلع ةيمرم مهثدج رياس اذاف اورظنو ةيربلا
 . نيح مايأ ةثالث دعب ناك املو #* اودارا ام لك مهل اوذخاف ةرخاف ابايثو يشاومو ةميظع ةمينغ دجوف مهتمدنف

 يلا ةكربلا عيضوملا كلذ يمس كللذ لجال كانه مههلا هللا اوكرابو ةكرابملا ةعقب يلا عبارلا مويلا يف اوعمتجا اومنغ

 ندملا رياس يلع هللا فوخ عقوو #* هللا تيب يلا اواجو تااطوسبمو تايوتلم نورقو تارافصو تاحاستب
 رياس نم هحاراو برها نم طافاشوي كلم مارتساو # ليارسا ينب ءادعا براح هللا نا اوعمس نيح كولملاو
 مساو هس نيرشعو اسمخ ميلشرواب كلمو ةنس نيدالثو سمخ نبا كلم نيح ناكوو #* هموخل ي نيذلا هيادعا
 جباذم نا.ريغ # هللا مادق تانسعلا لعف نع عجري ملو هيبا اسأ قرط يف يثسو + يعلس ةنبا ابرع هما
 اه ةريخالاو يلوالا طافاشوي ظافلا رياسو. * مهيابا هلال مهبولق بمعشلا .ملصي ملو ةياغلا هذه يلا اهعلقي مل مانصالا
 دنع يلا طافاشوي مدقت كلذ دعبو + ليارسا ينب كولم رفس ا يف يبنلا اينفص نب وهاي ظافلا يف بوتكم يه

 عشنصي نأ هيلا مدقتف »* ليارسا كولم رياس نم رثكا رش لك عنص يذلا قئانملا كلذ ليارسا ينب كلم ايزحا

 لاقو طافاشوي يلع ييدتو هتنيدم ايربسم يف همع نب رازاعيلا ءابنتو د سيسرت يلا اورميل ةنيدملا نويصع يف انفس
 :* سيسرت يلا يضمت ردقت الو رسكنت نفسلاو كلاهمعا ريام برلا قحم ايزحا عع كلالتخا لحال
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 ْ 'ء نورشعلاو يداحلا لصفلا

 هذهو ةوخا هل ناكو د هنبأ ماروي دهدعب (ثللصو دواد ةيرق يف هيبا دنع نفدو هيابا عم طافاشوي عجضناو

 بهاوم مهوبا مهاطعأو »* انوهي كلم طافاشوي ونب ءالباه ايطنس لياخالام ويرزع ايرغسا لياخيم ايرزع مهواهسا

 هتوخا ريا لتقو ربجتو هيبا كلمب ماقف . * ريبكلا هنال كلملا هنبا ماروي اطعاو اذوبي يف ةميظع اعايضو ة

 * نيدس ةينامث ميلشرواب كلمو هنس نيثالثو نينثا نبا كلم نيح ناكو * ليارسأ يب ةنبيك نم اضياو برعملا يف
 * هللا مادق وسلا عئصو هتارما تناك باخا تمخا نال باخا تيب عنص امك ليارسا كولم قرط يف يشمو
 .يفو #2 همايا رياس هدالالو ارين اجارس هيطعي نا دواد اهب دهاع يتلا دوهعلا لجأل بواد تميب كلهي نا ءاشي ملو

 ' وهو هياربك رياسو هيامظع عم ماروي ربعف # اكلم مهبلع اوماقاو اذوهي ثاولم دي تمحت نم نويسودآلا قفان همايا
 نامزلا كلذ يف نانبل يف نيذلا نويمودالا اوقفان» * نيمظعتملا ءاربك هيلا .اجن نييمودالا برعن ليللا يف ماق
 سدقملا تيب نم نيراتغملا ارمخ اقسو اذوبي لبج يف اناثو عنصو #* ةهيابآ هلآ هللا الخ هنال هدي تمت نم
 . قرط يف كلست مل ذا كيبا دواد هلآ هللا لوقي اذكه لاقو يبنلا ايليا نم ظافلا هغلبف * اذيهي تيب ددبو
 ارب ميلشروا ناكسو انوهي تميغطاو ليارسأ - قرط ف تميشمو « اذوهي كللم اسا قرط فو كيبا طافاشوي
 كنمالو ةميظع ةبرض كبرضي .مويلا هللاو »* كنم ريخآ اوناك يذلا كنت دتوخا تملتق كلذكو باخا تميب

 هيتاذع يف عقتو كنفوج نم كياعما جرخآو تومت ةميظع ةلع يف تنناو . + كل اع رياسلو كيامسلو كينبلو
 يلع نوعلطيو #* دنبلا نيرواج نونكسي نيذلا نيينابرعلاو نيينيطسلفلا حور كليلع هللا ريثيو + ةريثك نينس
 ايزحا الا ركذ نبا هلل يلغي الو هياسنو هينب كلذكو كلملا تيب يف يذلا يبسلا رياس نودريو منوبرحو اذوب
 ىعب نأكو * ةيفاع هل نوكي الو تومي ميظع عجوبو ةياعما يف نوكت ةبرض اهلك هذه دعب نمو + طققف ريغصملا هنبا

 * هيبآل اوعنص امك بسعشلا ةمركيا لو ةميطع ةلعي تاو ةدرح نم ةراغما يرخ ىبللا مالك لمك نيح ةربثك مايا

 يف نذدو ةمحر ريغب يضمو نينس ةينامث ميلشروا يف كلمو كلملا يف سلج نيح ةنص نيثالثو نينثا نبا ناكو '
 ءغ ظ * تولملا روبق ف سيلو هيبا دوآد ةيرق

 '] نورشعلاو يناثلا لصفلا
 ايزحا كلمو #* ليارسا رياس اوبورخاو اراج برعلا نال برحلا مهدابا هتوخا نال ميلشرواب هدعب هنبا ايزحا سلخو

 يثسو #* يرمع ةنبآ ايلثع هما مساو ةدحاو ةنس ميلشرواب كلمو ةنس نيرشعو نينثا نبأ وهو اذوهي كلم ماروي نب
 باخا تيب. لثم هللا مادق رشلا عنصو ةريثك اياطخ ءاطخاو قافيلاب لمعيل هتثرح هما ناف باخا تيب قرط يف
 ليارسا كلم باخا نب ماروي عم يضءو د مهتروشم يف يثمي ناك هنآل هوهسفاو هيبأ توم دعب هتروشم اوناك مهنال
 ةبرضلا نم لاعرزيا يف ببطتي عيججرف #* مارويل نويمودالا برضف ذاعلج ةمار يف مودا كلم ليازاخ براحتل
 ايزحا عوجر برلا نم ناك هنال * ماروي يلا ايرتحا لزنو مودا كلم ليازح براح وهو ةمارلا يف برض يتلا
 *« باخا تميب كلهيل هللا مانا نم رغبت ناو يكمن ىو دايت واو اسس جر ءاج نيحو ماروي يلا يتايل
 ايزحا بلظو #* مهلثتو هنومدختل ايزحا يخا يندو اذوهي ءاسور دجو باخا تسيب عيم وهاي بيراحي ناك نيحو

 نم هللا مادق يلص يذلا طافاشوي نبا هنا "لبق هنال هنفدو هلتقف هيلا هب اراجيف نورموش يف الوذرم ناكو هكلمتساو
 تصيهن تام دق اهنبا نا ايزحا ما ايلثع تار املف * كلملا ةرقب !داضتعا ايزحا تميبل ناك امو هلك هبلق
 كواملا دذرأ نم هتقرسف ايزحا نب شاوي كلملا ماروي ةنبا عفشوهاي تذخاو # اذهب تلم دالوا لك تملنقو
 تناك اهنال شاوب نهاكلا عاذايوي ةءارما كلملا ماروي هنبا عفشوبي تببخو اهتيب سلج“ يف هععضرمو وه هنفخاو
 * ضرالا يلع ايلثم تكلمو نيس تس هللا سيب يف اهديع ايبتخ“ ناك لب #* ايل. لتق نم ايزحا تمخا



 نورشعلاو كثلاثلا لصفلا ظ '/ ٠

 نب ليعامساو موحري نب ايرزاع مهو ءامظعلا نهاكلا عاذايوي عمجن شاوي ربك اهكلم نم ةعباسلا ةنسلا يو
 اوعمجيو انوهي يف اورودي نأ مهرمأو نامياب مهفلحو + يويل نب طافاشويو وداع نب ناعمسو ديبوع نب ريزاعو انحوي
 نبا اذه مهل لاقو كلملا مادق هللا تيب يف اناميا اهلك ةمالا فلعف د اوفلحيل ليارسا ءابا ءاسورو نييوبللا
 لخدم قيرط يف نوكي مكنم فصنلا نوعنصت مالكلا اذه» #* هدبع دوادل هللا لاق امك مكيلع كلمي وهو كلملا

 : ةمالا رياسو نيخابطلا تيب يلع سدسلاو كلملا تيب يف ثلثلاو * باوبالا سارحو نويويلو ةنبك تمبسلا
 بعشلا يقابو نوسدقس مزال نييويللاو ةنيكلا ١ هللا تيب يلا دحا لخدي ال » هللا تسيب يف. نوسرح# نيذلاو'

 يلا لخدي نم لكو هديب هحالس لجر لكو هيلاوح مهو كلملا نوعبتي نويويللاو * برلا ةسارح اوظفحت ميهعيجح

 نيذلا مهباحساو لاجرلا يضمو مهرما امك اوعنصف »* هجورخو هلوخد يف هعم نونوكيو لتقي يناوجلا هللا تيب
 نييملا ءاسورل عادابوي يطعاو #* مهتاقوا يف مهفرصي ناك نهاكلا عادابوي نال هجورخو تسبسلا لوخد نوسرح
 كتمريب بلح يف لجر لك هلك بعشلا هافقوو # هللا تسيب يف كنناك يتلا كلملا دوأد ففويسو سارتو حامر

 اكلص هوماقاو هسأر يلع .ياتلا أولعجو كلملا نبا اوحرخاو »* كلملا يلاوح مهو تميبلاو مبذملل يذلا لامشلا

 كلملا نومظعيو نوحرفي بمعشلا توص ايلثع تمعمسف * كلملا شيعي هل اولاقو هونبو نهاكلا عادايوي هحسمتو
 نورقو كاولملا موسر لثمك دومعلا يلع امياق كلملا اذاف ترظنف * كلملا يلا هللا تجب يلا تااجن

 نوحبسلو ,نورقلا توصل نوبرطيو : نوحرفي بعشلا رياسو كلملا مادق برضت تايوتلم ؛نورقو تاطوسبم
 نيب نم ارب يلا اهوجرخ نا نييملا ءاسور عادايوي رماف * بذك بذك تلاقو اهبايث ايلثع تقرت .ميباستب

 لخدم قيرط يف تلخداو اعضوم اهل اوكلصاف + هللا تيب" يف لتقت ال لاق هنال لتقي اهفلخ لخدي نمو فوفضلا '

 * هلل ليارسا يب رياس-نوكي ناب تللملاو بعشلا ةرضعب نامياب عادايوي فلحو ' * كانه تلدقف ليهللا
 ' يف عادايوي عنصو . * هعبذم مادق هتنهك لثقو همانصأ ققدو هحخ!امفم رسكو هبرخو منصلا لعاب تيب يلا لخدو
 بوتكم وه امك ميابذلا اودعصيل هللا تميب يلع اظافح أونوكي نأ دواد مسق يذلا نييويلو ةنهك اماكح هللا تسيب

 كانه لخدت الو هللا تميب باوبا يلع نيباوب اوميقيو د* دواد يدي يلع حرفغلاو ميباستلاب يسوم ةاروت يف

 يلع كلملا اوسلجاو يناقوفلا بابلا يللا اواجو ضرالا ةما ريابو بعشلا نيطالس نييملا ءاسور ذخاو * سامنالا
 * ةبرحا ايلثع اولتقو ضرالا بعش لك حرفو #* ةكلمملا يسرك

 - نورشعلاو عبارلا لصفلا

 عبس ريب نم ابوص هما مسأو ةنس نيعبرا ميلشروا يف اكلم ماقاو اكلم سلج نيح نيئنس عبس نبا شاوي ناكو
 هل دلوو نيتارما عادايوي جوزتو #* نهاكلا عادايوي ةايح مايا لك هللا مادق تانسح شاوي لمعو #* ةنيدملا

 هيف علصي نأو هللا تيب يب يلع شاوي كلملا عم رس يف هبلقب عادايوي ناك كلذ دعب نمو * تائبو نوئب

 ليارسأ يرق ريام نم اوعمجاو !ذوهي يرق يلا اوضما مهل لاقو نييوِللا نهاكلا عادايوي عمجن + بجتي املك
 كلملا يعدتساو # مامتلا يلا متنا اولهعتساو ةنس لك لثم مكبلا تيبب اونعاو مكبر تيب اولمعاو ابهذو الام :

 برلا دبع .يسوم بهاوم ميلشروا نمو اذوهي نم اوعمجو اوضهي نا نييويللا نع بملطت ال اذامل لاقو عادايوي
 رياس تلعجو هللا تيب تتبرخاو قافنلا ينب تملع تناك ايلثع نآأل * ديعلا نكسمل ليارسال اوعمجتلو
 دنع هللا تيب يف هلعجو اقودنص عنصي نا كلملا رماف + ناثرلا نودبعي هللا تيب يف اوناك نيذلا نيسيدفلا
 ءاسورلا عيمج حرفف * يسوم رما لئم ابيصن هلل اوبيجحا نأ ميلشرواو اذوهيل كلملا رماو #* ارب نم بابلا
 تيب نم ريبكلاو كلملا ريشم لخد قودنصلا يف .ريدك لاملا نا اورظن املو * قودنصلا يلتما يتح اوباجو



 ةراجتلا نيعاطق مهل نورذكي اوناكو هللا تيب يف نولمعي نيذلا عانصلا اوطعاو د اررص هورصو لاملا اونزو ةونهكلا
 مهيديإب ناطيعلا ةمرمم مرت ناكو نوعانصلا عنصو د»* نولمعي برلا تيب ينو اساحنو اديدح نوعاتبيو نيراهنو

 ةينا اهوعنصو ةضفلا يقابب عادايويو كلملا يلا اوتا لمعلا لك اولمك ناو # هوتبثو هتمايق يلع برلا تيب اوموقو
 لك امياد برلا تسيب يف دوقولا نوبرقي '"اوناكو ةضفو بهذ نم تاودا رياسو يناصملاو دوقوللو ةمدخلل لكيهلا

 نفدم يف درأد هةعيض يف نفدو #* ةنس نيثالثو ةيام نبا تامو همايا نم نهاكلا عادايوي عبشو #* عادايوي مايا
 * اريثك ابعت هللا تيب يف بعت ناك وهو ليارسا ين تانسهلا لمعي نم لك هللا يناكي اذكه اولاقو كولملا
 أودبعو مهيابا هلآ هللا تيب اولخ مبنا مهنع عمس هنآل * كلملل اودجسو اذوهي ءاربك اواخ عادايوي توم دعب نمو

 نع مهودريل ءايبنالا نم مهيلا ثعبو ه ةيطخلا هذه اوطخا امل ميلشرواو اذوهي يلع ميظع طخص ءاجو مانصالا

 لاقو دومع قوف علطو ماقف عادايوي نب ايرخز يلع تملح هللا حورو # اولبقي ملف مهيلع دهشاو اوعمسي ملف مهقرط
 اوقفانف  اضيا مكيلخأ اناو برلا لاق هقرط متكرت مكنال نوحلفت سيل هاياصو متفلاخ انامل هللا لاق اذكه بمعشلل
 هدا قو ولاعب تلو امك رد دعو شارد تاجا لمي ملو # هللا تيب راد يف كلملا رماب هومجرو هيلع
 مودا سشويح هيلع تععلط هنسلا رخا ينو # بللطيو برلا رظني نولوقي اوناك نولتقي هدالوا اوناك املو هدعب نم

 الاجر نآل * ىتشمد كلم يلا هوذفنا هلك مهيبسو بمعشلا ءامظع رياس اوكلهاو ميلشروا يلعو اذوهي يلع اواجو
 هب اوصقنت شاوي لامعا ءوسلو مييابا هلا هللا اولخ مهنال ادج اميظع اشيج مهيلا هللا ملساو مودآ نم اواج اليلق
 هولتقف نهاكلا عادايوي ينب مد لجلل هديبع هيلع تشكنف ميظع ضرم يف هوكرت هدنع نم اوضم املو د»* نونايدلا

 ثسعمس نب روباز هديبع نم هيلع ثكن نم .ءامسأ هذه» * كولملا نفدم يف ةودف دي ملو دوأد ةيرق يف هودفدو

 ' ةبوتكم عنص يذلا بونذلا رياسو. #* هيلع اوثكن نيِذلا سانلا ءاربكو هونبو ةيباوملا ثورظان نب رافازوهي ةينومعلا

 * كولملا رافسأ يف

 نورشعلاو سماغلا لصفلا ظ
 همأ مسأو ةنس نيرشعو ةعست اكلم ميلشروا يف سلجو ةنس رشع ةسمخ نبا وهو هنبا ايصوما هدعب كلمو |

 كلملا يف هدي تسكمت املو #* يقن بلقب نكي مل هنا ريغ هللا مادق تانسح عئنصو #* ميلشروأ نم نادعوهي

 .ابالا تومت ال هللا هب رمأ يذلا يسوم سوما يف بوتكم هنال مهدالوا لئقي ملو د هابا. اولتق نيذلا هديبع لتق

 يف مهماقاو اذوهي تيب ايصوما عمجو # اهبونذب ذخوت سفن لك لب ءابالل ببسب نونبلا الل نيئبلا ببسب
 ةيامثالل مهردجوف . قوف يلا ةنس نيرشع نبأ نم نم مهدعو نيمايدبو أدوبي لكو كومار فولالا .اسورو مييابأ تيب

 ةيمب ةوقلا يميظع لجر فلا ةيم ليارسا نم يرتكاو * فويسلا ىكسام برها يلا نوجرخ# نابش لجر فلا

 * ميأرفا ينب رياس عم او .مكعم وه سيل هللا نال ليارسا شيج لكب ضمت ال هل لاقو هللا يبن ءاجو * لام ةردب
 لاقف #* عفارلا نيعملا وه يذلا هللا دج مل كنال كيادعا مادق برلا كطبهي برها عنصت نا كنال
 كبر هللا يبن هل لاقف ليارسا ينبل اهتعفد ةردب هيم لجأل ابتلمع ينلا يتيطخ يه ام هللا يبنل ايسوما

 | مهعضاوم يلا اوضميل ميارفا تميب نم هيلا اواج نيذلا لاجرلا ايصوما درفاو * تييطعأ ام يلع اناعضا كيظعي

 هعم هشيحن ذخأو ايصومأ ربجنو * طوس ةدحبا مهعضاوم يلا مهدرو ادجب ليارسا تيب يلع هللا بصضغ دتشاو

 أدوبي ونب مب اواجو فلا ةرشع رسأو »* فلا ةرشع فلغا لبج لها نم كلهاو لتقو ململا يداأو يا يضع

 ينو ةرماسلاو اذرهي ينرق يف مهطلس ايصوما ابس نيذلا ةربابجلا ونبو * لسالسلاب نيطوبرم مهلكو رجلا سار يلا
 برح نم ايصوما ءاج نأ دعب نم ناكو * ةميظع ةمينغ منغو فآلا هنالل عايصلا نم برخو ممألا عايض

 هللا طسف + روخبللا جاردا مهل علطاو مهمادق دج هيدي نيب مهفقوف فلغا لبج يب ةهلاب هيلا اراج نييمودالا
 مهدبعي ناك نم نوصلخ اوردقي مل نيذلا ممألا ةهلا مادق تميلص ادامل هل لاقف يبنلا هيلا ثععبو ايصوما يلع :

- 



 ' مل لاق مث هنم يبذلا نزلا ترانا هيا الز بينما نريرتع ل نال نينا هناك اني * كيدي نم
 اذوب تيب عم ايصوما كلملا رواشتو * يئالك عمست مل كنال ككلهيل كيلع برلا عطق دق كل ليولا
 هل لاقو ةيصوما يلا شاوي ثعبف * هبحاص انم لك يريل يمت لاقو ليارسا كلم وهاي نب- شاوي يلا ثعبو
 تناو * اهمادق نانبل لبج شحو زاهف ةجوز ينبال كتنبا طعا هل لاقو زرلا يلا ثعب نانبل يف يذلا اًيربلا
 تيبو تنأ عقت اليل رشلا بلطت الل كاكيب يف دعقت نا كيلع ريشا اناو كبلق عيفترا نييمودالا تبلغ امل

 سمش تميب يف هبحاص هجو امهنم لك رظنو * ليارسا كلم شاوي علطن ايصوما عمسي ملف #* كعن اذوهي
 ليارسا كلم شاوي ذخاو * مهلزانم يلا اوبرهو ليارسأ مادق اذرهي رسكناف 1ذوبي ضرا موخل يف يتلا ةعيسلا
 يلا ميارفآ باب نم اهروس يف ةميظع ةملث ملثو ميلشروا يلا هب يتاو ةعيضلا سمش تسبب يف ادوهي تللم ايصوسا

 ديبرع بايث عيمجو هللا تسيب يف دجو يذلا ابايثو ابهذو الام اهنم ذخإو + عاب ةيامعبرا رادقم ةيوارلا باب
 !نوهي كلم ايصوعا .سشاعو # نورموش يلا عجرو ةريشكلا بمهذلا يناوأو كلملا بايثو تللملا نزاخمو مودأ ١

 رفس يف ةبوتكم ةريخالاو ةلوالا ايصوما ظافلا هذهو * تس رشع ةسمخ ليارسا كلم زاحوهاي نب شاوي كتوم دعب
 1 ا يس ا هل .# ليارساو اذوبي كثلولم

 عم ةوففدو بنوكرم يلع هولمحو »* تلانه هولتقو درذخاو سلبان يلا ارهجرف سلبا يلا بهذف هوبلطف سيغل
 + دواد ةيرق ي'هيابا

 اهدرو ثلليا ينبف * هيبا توم دعب اكلم هرحسمو ةنس رشع ةتس ىبا وهو هنبأ ايزوع اذوهب بسعش رياس فخاو

 ميلشرواب كلسو كلم ذا وهايزوع ناك ةنس رشع تس نبا * هوبأ كلملا تام نأ دعب نم ادوبي تيب يلا

 اذكهو 27 دوأد دوبأ علص امك هللا مادق تانسح عتصو - * ميلشروا نم وسأعلا هما مضار سن نسمي نيملا

 نيينيطسلفلا براحو # هقرط رياس هللا ملصاو هللا ةفاخم يلا هبذجحي ناك يذلا نهاكلا ايركز مايا يف همادق ىلص .
  ترعلا يلمو نييتسلفلا يلع هللا هرصنو #*:نييتسلفلا يفو دودزا يف يرق.ينبو دودزاو ةزغو ثاج روس برخأو
 ناك هنال رصم ضرا يلا همسا غلبو + وهايزوعل ايادهب نوتاي نيينومعلا ناك» #* نيينومعلا يلعو لعب روغب ناكسلا

 ميتافس اهناكرا يف ددقو برغلا باب يلعو نكرلا باب يلع ميلشروا يف ىتماوج هل ايزوع ينبو * بورملا رثكي
 يراربلا يف هل ناكو اميظع الام هل راص نال ةريثك تاعرشم هل عنصو يرقلا يف اهانب ةريثك قشاوجو  ديدعلا
 * ةيامتسو افلا نوثالو نلنثا مهددعو + ةربابج شويج هل ناكو د* ةريثك يشاومو نيحالفو ءارجا لابجلاو
 نويجا موي لكو #* ةيامسمخو فقأ ةعبس فويسلا نودلقتم لاجرو فلا ةيامثلث اوهاك يراربلا يف ناكس نورخاو
 مادق بيذكو ادج سفنت هلاومأ ترثك نيحو * ادج اينغ واصو ندملا رياس يف همسا عاشو * كللملا نيمدختلو

 الو كعضاوم اذه سيل * هل للقو هفلخ نهاكلا ايزوع لخدن #* روخلا علطيل هللا لكيه لخدو هلآلا هللا
 هحارخاب رماو هربتنا ةعاسلا كلت ينو * هللا ميذم يلع اروخب .علطتو تونبهكلا ةبتر يلع يدعتت نأ بج

 نهاكلا ايزوع تفتلاف #* هللا تيب يقروخبلا مدقي لخد نيح صرب كلملا ينيع نيب عقوو سدقلا تيب نم
 هتيب يف اميقم ناكو هتافو موي يلا صربا ثكمو ه# هبرض هللا نأ فرع هنال جورغلا لستم هنا اوارو بعشلاو
 رياسو * بيعشلا يلع مك ناكو كلملا يلع هنبا ماثيي ماقاو هللا تميب يلع فدج هنال صربت نيح هدحو

 | مهنا كرلمثا روبق يف سيئو ربق يف نفدو ايزوع تنمو 2 يبنلا ايعشا رص يل ةيرتكم .ةريجالاو .ىترلا ةلئافلا
 * صربت هنأ اولاق



 نورشعلاو عباسلا لصفلا را
 * قوداص ةنبآ اسوري همأ مساو ةئس رشع ةنس اكلم ماقاو ةنس نيرشعو ةسمخ نبا وهو هدعب هنبأ ماثوي كلمو

 * ادساف بمعشلا ناك ةياغلا هذه يلاو هللا تيب لخدي مل نكلو هوبا ايزوع عنص ام. لثم هللا مادق انسح عنصو

 ثشرح يلو افوهي ضراب اعايض يبو # هانب سردنا دق ناك يذلا روسلاو يناقوفلا هللا تحب باب ينب وهو
 ةردب ةيسم ةدحاو ةنم يف نومع وئب هاطعاف مهيلع يوقتو نومع ينب بيرام ناكوهو * قشاوجو تاهزنتم ينب
 مظعتو 37 ةكلاثلاو ةيبنادلا ةفسلا ىف نومع .ونب هل اهبرق اياده اهلك هذه اريعش اهلثمو ةطئنح رك فلا ةرشعو الام

 ناكو .0* اذوبيو ليارسا كولم رفس يف ةبوتكم ةريخالاو يلوالا اهلك هظافلا رياس» + هللا مادق هقرط ملصا هنال ماثوي
 * دواد ةعيض يل ربقو هيابا عم ماثوي تامو # ميلشرواب كلم هنس رشع ذو هلاس نيح ةنص نيرشعو ةسمخ نبا

 نورشعلاو نماثلا لصنلا 0 '

 هنبا قرحاو رابك ةيدوا ٍفروخلا مدقو + نائولل مباذم انبو ليارسا ثولم قرط يف يشمو # هوبا دراد امك برلا
 يفو تاعفترملا يف ناثوالل روخبلاو عيابذلا حلطاو #*.ليارسا ينب مادق نم هللا مهكلها نيذلا ممالا ةداع لثم رانلاب .

 يبسو اميظع ابارخ برخاو بمعشلا نم كللهاف مودا كلم دي يف هللا هملساف * ناسملا راجشالا لك تعتو لالتلا
 اليسور نب حاتاف لعقو #* ابارخ بنرخث ليارسا كللم ديب هللا. هملسأ اضيأو قشمد يلا يبسلاب يتاو اميظع ايبس مهنم

 نم يركز لتقو #* مهيابا هلا هللا مهتيلخت لجل الطبا مبعيمج- دحاو موي يف افلا نيرشعو ةيم اذوهي تكللم نم
 يتيام مهتوخا نم ليارسأ ونب يبسو +* كلسلا يناث ايدقلاو تسيبلا ليكو يفررحلو اكذص نب اوسمعلو ميارفأ تيب
 ءاج يذلا شيجلا ءاقلل جر اوداع ةمسا هللا يبن مث ناكر * نورسوش يلا ةمينغلاب اراجو مهتانبو مهيذبو فلا
 نآلاو * مهومتمحر امو مهرمديرم مكيديا يف مهملساو ميلشرواو !دوهي تميب يلع هللا طخم لاقو نورموش يلا

 اذهب اولخدت 2 + يرقم نب ايخرابو انحوي ىنب ايرزع مهو ميارفا تيب ءاسرر نم لجر لاقف » مكيلع برلا
 زجر بضغو ادج ةريثك اهنال اناياطخ يلع انروجف فغاضن انا نوثوقت .متناو هللا مادق يلحخن ايل انهاه يلا يبسلا
 * مهلك ةعامجملاو ءاسوزلا مادق هوذخا اوناك املكو نييبسملا هبنرحلا لاجر طاف * ليارسا يلع فرشا برلا

 ماعطلاب مهووقو انافخو ابايث مهوسبلف بمبتلا نم مهوسبلو ةارعلاو نييبسملا اوذخاو نوروكذملا لاجرلا فقوف
 يلا مهب اوتاو ريما يلع مهولمح ريسلا يلع ردقي ملف ييعا ناك نم لك مث مهوجلاعو مهبعتل مهوئهذدو برشلاو
 ءنأ لصوملا كلم نع يلا ثنعب نامزلا كلذ ينو * نورسوش يلا اوفرصناف مهتوخا ددع يلا لغتلا ةيرق انعيرا

 ةيربلا عايض يف اولزنو #* ايبص مهغم اوبسو اذوبي تيب اوبرخو نويسودالا ارتا ةياغلا هذه يلو * هدجنمأ يجي
 نال '* مارغو عيفيو باوص ةيرقلا ثوررعلو نوليالو ةعيصلا تلبلعب اوذخاو ادوعب تيب يف ةينامرتلا عايصلا يلعو
 هلم بيرام هيلع .اجت + هللا مادق ادوهي ىميب يف ترثك ابنال مهكلح زاحا اياطخ لجال !ذوهي تيب رسك هللا
 نيلوألا تولملا تويبو هللا تسيب يف يتلا .بايشلا زاحا تللملا نخاف # اميظع اطغض هطغضو هيلع لزنو لصوملا
 دادزا هتقيض نتسقو يف ايا لب 2 نامزلا كلف يف هرضي ال يتح لصيملا كلمل اداطعاو. ةيفغالا تويب يف امو
 مه مارآ كولم ةهلا نا لاقو هل نيبراصلل ميابد قشمد ةبلال مبذ»و + زاحا «تلملا وه برلا يلع الامهأ

 ةينا عيمج زاحا هبملتماف “ * ليارسا عيدسجلو هل ةرثع اوناك مه مهنكل ٍنوخيعيو عيابذلاب مهرفغتسا اناو مهل راصن
 ينب اذوهي يرق لك ٍفو * ميلشروا هيواز لك يف .مباذم هسفنل عسصو هللا تميب باوبأ قلغاو اهرسكو هللا ىميب
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 اذوهي كولم رفس يف ةبوتكم ةريخالاو يلوالا زاحا ظافلا رياسو د هيابا هلا برلا بضغاو روخبلا ريخبتل مباذم

 * ليارسأ تكولم نفدم يلا ثععبي ملو ميلشروأب دودفدو هيابا عم زاحا تامو د ليارسأو

 ! نورشعلاو عساتلا لصفلا

 ةنب .يكأ هما مسأو ةنس نيرشعو ةعست ميلشرواب ةللمو ةئس نيرشعو ةسمخ نبا ناكو هئبا ايقرح هدعب كلمو
 متف لوالا رهشلا ين هكلم نم يلوالا ةنسلا يفو * دواد هوبا عنص امك هللا مادق تانسح عنصو # ايرخسا
 اي اوعمسا مهل لاقو د ةسمدقملا رادلا لخاد يلا مهعمجو نييويللاو ةنهكلاب يتاو * مهددجو هللا تسيب باوبا

 انوابا عنص امك عنصن الل . * ةييسلا مكراكفاو ءوسلا مكلامعا نع اومهنثو مكيابا هلا هللا تيب اوسدقو اوربطت نويويل
 ةيلطلا باوبا اوقلغو  مهباقر اوجوعو برلا نكسم نع مههوجو اودرو ةوكرتو اذهلا هللا مادق رشلا اوعنص نيذلا
 يلا مهملساو ميلشرواو اذوهي يلع هللا ةطغس تراصف #* ليارسا هلا مبذم يلا روخبلا اولمح ملو جرسلا اوفطاو
 بحا نالف * يبسلا يف انتانبو انونبو برها يف انوابا عقوو * مكنويعب نورت امك بارخلاو ىيصلاو ةذعللا
 هيدي نيب اوفقتل مكراتخا ببرلا ناف اوسنت ال ينب اي * هبضغ زجر انع يعنبو ليارسا دالا برلا عبم ادهع دهاعن نا

 ينب نمو يتاهق .ينب نم وهايرزع نب لياويو يسمع نب ثاعحس نييويللا ماقف + هل اورخجتو ةودبعتو هومدخأو
 نافاصيلا يتب. نمو. * حاوي نب ندعو اميز نب حاوي نوشرج ينب نمو لياللهي نب ايرزعو يدمع نب سيق يرارم
 ايعمش نوثوديا ينب نمو يعمشو لياوحت ناميه ينب نمو * وهاينتمو ايرخز. فاسا ينب نمو لياوعيو يرمش
 اولخد ةدهكلاو. * هللا تميب اورهطيل برلا لوقو كلملا رما بسح اولخدو اورهطتو .مهتوخاب اوعمتجاو * ليايزوعو
 يلا اخراخ اهوباجو نييويللا اهلمحو برلا تيب راد لخاد اودجو يتلا ةسامنلا لك اوعفرو هوسدقيل برلا تيب
 اولبخد .رهشلا كللذ نم نماثلا مويلا يف مث هورهطي نا لوألا رهشلا نم لوالا مويلا يف اودباو * نوردق يرجح“ يداو
 * هب اوديا دق ام اولمكا رهشلا كلذ نم رشع سداسلا مويلا ينو مايا ةينامث يف تيبلا اورهطو برلا تيب قأور
 * اهتيناو ةمدقتلا ةديامو ةتيناو دوقولا مبذمو برلا تيب لك انرهط دق هل اولاقو كلملا ايقزح دنع يلا اولخد مث
 اعوضوم ابعيمج اهنا اهو بندا ام دعب نم هكلم دبع يف كلملا زاحا اهسمن ناك دق يتلا تيبلا ةادأ عيمجو

 هعبس هيلا اوباحو »#»* هللا تميب يلا لخدو ميلشيروأ هةنهك عمجو كلملا ايقزح ركب مث * برلا مب ذم مادق

 + هللا ميذم يلع ميابذلا داعصاب نوراه_ينب ةنهكلل رمأو !دوهي كلمل انارفغ ءادج ةعبسو سفارخ ةعبسو روكذ ناريث
 اوبصو نالمعلا اوحبذو .مبذملا يلع اهعد اوبصو شابكلا اوحبذو .مبذملا يلع ةوبصو مدلا ةنهكلا ذخاو رقبلا اوحبذف
 * اهيلع مهيديا اوعضوف ةعامجلا لكو كلملا دنع يلا ةيطخلا لدب يتلا سويتلا اوندا» * مبذملا يلع مدلا

 نع دوتولا دعصي نا رما دق كلملا نأل ليارسا عيمج نع ارافغتسا اهمدب مبذملا مادق اوهضنو ةنبكلا اهحعبذو
 كلملل ناك يذلا يبنلا ذاج ميباستو دواد ميباسب هللا تيب يل نييويللا ماقاو # ةيطغللو ليارسا عيمج
 نويويللا اوماقف #* .ءايبنالا هاوفا لثمك مبسي ناك دواد نال اضيأ دواد كلملل ناك يذلا يبنلا ناثانو دواد

 مبذملا يلع ميابذلا اعصاب كلملا رماو * تاطوسبملاو تايوتلملا نورقلاب نوبرصي ةنهكلاو دواد .ميباستب.
 املف # هللا اودجسو هلل اودجم ليارسا بععش لكو #* دواد لثمك هللا دمح* ايقزح ءادب كلذب اودتبا نيحو

 اود“ نييويللا ءاربكل ايقزح كلملا لاقو * برلل اودجس هيلاوح نم لكو هيتبكر يلع كلملا ايقزح يثج اوغرف
 اوموق برلا .قيرط يف متيج نآلا ايقزح لاقف »* نيدجاس اوعقوو ادج |وىبسف يبنلا فاصاو يبنلا دواد ظافلاب هللا

 ةمالا اهب ترضح يتلا ميابذلا ددع راصو + هيلا هب نوتاي اوناك هبلق دارا املكو هللا تيبل ,ميابذ يل اوتاهو
 * فلا ةثاث منغو ةيامتس اهوسدق يتلا ناريثلا عيمجف # هللا لالجل ناتيام فارخو ةيم روكذ شابكو اروث نوعبس

 نمو اهلك ةمدخغلا تممت يتح نويودللا مهتوخا مهناعاف ميابذلا ةمدخ نوعيطتسي ام نيليلق اوناك ةنهكلا نا ردن



 لفم ةريثكلا نيبأرقلا» #* هنهكلا لبق اوسدقي نا مهبولق ين نيفياخ اوناك نييومللا نال ةنهكلا سدقت كلذ دعب
 تيبلا ةعنص تللمكو ليارسا بعش رياسو ايقزح حرفو #* هللا تيب ةمدخ تلمكو ةحيبذلا نافرخو مامتلا مهش

 نوشلثلا لصفلا
 ميلشروأب هللا تسيب يلا اويجا نأ اسنم تميب يلاو ميارفا تيب ىلا ادوهبو ليارسا رياس يلا ايقرح كعبو '

 هللا ديع اوعنصي نأ ميلشروا ةعامج لكو ءامظعلاو كللملا ركفتو #* ليارسا هلا يوقلا هللا ديع ديعلا اوعنصي ناو

 ةمالا يملعمو نيسدقم اوناك ام ةنهكلا نال نامزلا كلذ يف هوعنصي نا نوعيطتسي اوناك ام مهنال * يناثلا زهشلا يف
 ديعلا اوعنصي نأ اودتباف * بسعشلا رياس نويع ينو كاملا ينيع يف لوقلا سسحو #** ميلشروا يا اوعمتجا 4

 »* ادج رثك مهلام نآل ميلشروا يف برلا ديع ديعلا اوعنصيو اويجحيل ناد يلا عبس ريب نم ليارسا يف لوقلا عمسو
 هلا هللا يلا أوبوت ليارسا يب لاقو ادوهيو ليارسأ رياس يلا هياريك رياسو كلعلا لياسر ين ةيربط لها يضمو

 مكتوخاو مكيابا .لثم اونوكت الو * لصوملا كلم دي نم مكنم تيقب يتلا ةيقبلا دريل بوقعيو_ قمساو ميهربا
 هللا اوعيطاو ادبا 3 سدقملا سدقلا يلا اولخ ناو ميلدم مكبولق اوظلغت نالو * 0 هةنعل مكريصيف ةاصع

 ف ةعيض يلا ةعيض نم نوربعي ا ايقرح كلملا ورشبم اوناكو * هيلأ مكهوجو متددر ذا مكنع ههجو دري ل هللاو

 » نولباز طبسو اسنمو ميارفا ريشا طبس نم نوقفانم لاجر مهب ءازهتي ناكو #* نولباز ضراو اهبنمو ميارفا ضرا
 ادحاو ابلق مهاطعأو مهيلع هللا دي تمناكو اذوهب تميب طبس عسم ميلشروأ يلا أواجو مهبولقب اوشهد طابسالا هذه رياسو

 ي ريطنلا ديع اوعنصيل ةميظع ةما ميلشروا يلا عمتجاو د بيلا ةملك لئثم هياربكو كلملا ةيصوك اولمعي نأ

 رشع ةعبرا يف مصفلا اولعجو * نوردق يداو يف اهوحرطو ميلشروا نم نائرالا مباذم رياس اوعلقو ..* يالا رهشلا
 امك نوري مهعضأوم ىلع اوماقاو . + هللا تيب يلا اواحو اوسدقت نويؤيللاو ةنبكلاو مايا ةعيس يادلا رهشلا يف اموي

 ليارسأ بسعش يف نيرينك اوناك مهنأل * سيويللا يديا نم مدلا نولبقي ةجيكلاو يسوم سومان يف بوتكم وه

 ني ريدك منال * هلل سدقي يكذ لك نورظني اوناكر فارغلا ةمحيبذ يلع نويويللا .ماقف نيسدقم اونوكي مل مهنكل

 2 سومان الب مصفلا أولكا مهنال اراهطا اونوكي مل طابسالا هذه نولبازو رخاسيو اسنمو ميارفا تريد نم ليارسأ هما يف

 0 بيوويأس سلع و وعدو < ليارسا ةم رثغي ريدا لا مه لاقو ميلع نزح ل

 اوناك نيذلا نييويللا رياسل ايقزح لاقو اب ةنهكلاو .مههاوفا بست نويويللاو موي. لك يف هللا نوحبسي

 حرف ناكو 7 : اذ ب م ناكسلاو لام ضرا 0 نم تيفو 5 يق ةمالا - تيرا 3 هلك اذ بسعش

 ظ 1 * ,امسلا ين هسدق ا يلا مبتالم 0-50 بر هللا عيصسو ليارسا

 نولنلاو يداعتل ل لصفلا

 ماقاو ب مهارق يلا 3 0 مهتنارو ي لآ 3 اوداعو ليارسا . حجر 0 . ان يح نيمايذبو ادوهب



 . * برلا باب ين اوحجسيو اوركشيو اومدخ#ل مبذملل نييويللاو ةنبكلل هلمع لثم لجر لك ةنهكلا هتاقوا يلع ايقزح
 امك بعشلل لآقو 1 دايعالاو ررهشلا سورو تريلا ميابذو ءاسمللو ةادغلل اناريث ميابذ هلام نم كلملا يطعأو
 نآل نييويللاو ةخبكلا ىتح اوطعي نا ليارسا نم ميلشروا نوئكسي نيذلل لاقو اوعنصا هللا سوما يف بوتكم وه
 نمو تيزلاو رمهلاو ممقل تابجاو نوبيجي اوناك ليارسا يلع. مالكلا رثك نيحو د هللا سومان يف رموا هب
 نونكسي اوناك نيذلا اذوهيو ليارسا ينب ءاربك نوبيج# اوناك» #* ةرشع نم ادحاو مهلوقح نم يتلا تالغلاو مياهبلا
 يلع تابجاو نوبيج# اوناكو مههلا هلل نوبرقيو ةرشع نم ادحاو رشعلا نوبيج# اوناك اضيأ مهو !ذوهي عايض يف
 كلاثلا رهشلا يفو #* ةرشع نم ادحاو مهوقح تإلغ نمز ناويملا نمو تيرلاو رمحلاو .ممقلا نم تابجاو
 ىأ. ايقوح رظنو نميويللاو لبكلا يلع اهمسقو ايقزح اهذخا عباسلا رهشلا ينو ةميظع ةريثك تابجاو تددجو

 تابجاولا يلعو نييويللاو ةنهكلا يلع ايقزح يىلصو #* ليارسأ هلا اوكرابو هللا اوركشو ادج ةميظع ةنهكلا تابجاو
 »+ اهولك,ات نأ تابجاولا- هذه مكل لالح نقوداص تميب نم يذلا رزيبكلا نهاكلا ايزوع مبل لاقف د ترثك يتلا

 هذه مهاطعاو هبعش تراب هللا نآل نيكاسملاو ءافعضلل هوطعا اهنم لضف امو اوعبشاو اولكف تلخد هللا تيبل ابنال

 اواجم >*: أوعنصف أفوغص هللا تيب يف اوعنسا ايقزح لاقق #* هلك ليارسال هوطعأ اهنم لضف امو ةرثكلاو ةكربلا

 + ةوخا يعمشو قانكلا“ يريل ينب نم ابهيلع نومكعتملا ناكو ةئامالب تاسدقمو ةرشع نم ادحاو تابجاولاب
 نومكمتم مهلك ءالوه هرخا ايعمشو اينبو مثامو اويخمساو لايلاو رافازويو ثدومريو لييوساعو ثاحانو ايزوعو لياحانو
 هبابلا ظفما يوي يبب نم انيماي نب ايراقو #* هللا تميب هقث ويرزعو كلملا ايقزح رمأ ام لثم ينانكلا دي يلع
 اينحضو ايرماو ايعمشو عوسايو نيماينبو نوداع نوعيطي اوناكو * نيسدقملا سدقو هلل نيبارقلا يلي امم يترشلا
 يلا نيقنم ةنالل ءانبا نم زركذلا"اوطعيلو * ريغصلا لثم ريبكلا مسقلا مهتوخا ءاطعا يلع نينمتوم ةنهكلا عايض يف
 نيبويللاو ةثهكلل اطعي رمخو تميز موي لك يف ميتبصناو مويب موي مهباسح د# هللا تيب لخدي نم لكل قوف
 مهياسنلو مهعينمجل يطعي تيرلاو #* مهتافصانم نمو مهفاقوا نم قوف يلا ةنس نيرشع داللا نم مييابا تويبل
 < ماو ناسجألا نيسدقم اوناك نوره ينب نل * نوسدقم ةئامالا يف نيذلا ليارسا ينب ةمأ لكلو مهتانبو مهيخبلو

 يف لجو لكل هتتابجاولا نوطعيو ءامسألا وفورعم لاجر ةعيض يلا ةعيض نم نورودي اوناك لب ءاسنلا اوبرقي اونوكي
 لك يف #* هللا يدي نيب قحلاب يشمو اليمج لمعو اذوبي رياس يف كلذ ايقزح عنصو # نييويللا لكو ةنهكلا
 * ملصاو لمعو بلك لكب هللا هللا بلطو اياصولاو سومانلا تو هللا تيب يف لمعي نا ءادتبا يلا لامعالا

 نوكلعلاو يناثلا لصفلا

 اولبتا اهناكسل لاقو ةميلقع نوصح يلعو اذوهب يلع ميظع شيجب لصوملا كلم بيراعس ءاج كلذ دعبو
 #0 ميلشروا يلع برعلا ةشويج رياسو ءاج دق لصوملا كلم بيراعتس نأ ايقزح رظنف يا اولاعتو ينع

 اوطفو بعشلا عمتجاو # هواربك هوعاطاف ةنيدملا نم أرب ينلا نويعلا ءام مدر يف ةتربايجو هوامظعو وه رواشتف
 اجرب ينبيف * ءام دجف يجحا لصوملا كلم نوكي ال اولاق مهنال ضرالا فوج يف يتلا ةةميظعلا ةيدوالاو نويعلا

 برها نوعنصي الاجر ماقاو + احامرو اسارتو اريثك احالس ايقرح عنصو هايملا يراج» نوسجن# اضياو روسلا بناج
 الو ”اومصاخو اومظعت * مهل لاقو مبملكو ةنيدملا عمج“ دنع يلا هيلا مهعمجو ةرشعلا يلع ادحاو ةمالا يلع
 انبلا هللا هئعمو دنملا قوق هعم .نال * مهعم امم رثكا نحن انعم ناف لصومملا كلم مادق نم اوعزفت الو اوفاغت

 ميلشروا يلا اشيج بيراعتس ثعب كلد دعبو # اذوهي كلم ايقزح مالكب بعشلا بلق يزعتف انع براي
 * مهل لاقو ميلشروا يف اوناك نيذلا ادوبي ينب رياس يلع هعم هواربكو يداولا يلع اسلاج وه ناكو هديبع هعمو

 . مكيفطي ايقزحو #2 ميلشروأ يف نوسوبح“ نوسلاج مكنال نولكوتت نم يلع الياق لصوملا كلم بيراعتس رما اذكه
 وه ْنِئا' * لسوملا تكلم دي نم انصلخ انهلا هللا نا مكل لوقيو مكب رخو شطعلاو جوجلاو توملل مكملسيو
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 هيلع اوعلطاو دححاو عيذسم مادق اودجسا ميلشروا ناكسو !ذوهي تيبل لاقو :ميابقلاو مباذملا ينفا يذلا ايقرح
 نم مهوصلخ نا بوعشلا ةبلا اوردقي ملو ندملا بوعش ريام يف يابأو انآ هتعنص.ام نوفرعت لعلف . * .روخبللا
 مكيغطي الف نالو »# يدي نم مكيمح# نا هللا ردتي فيكف مهندم يدي نم اره نأ أوردت“ له #* انيدايا
 نا اوردق ام تاكلمملا لكو بوعشلا لك يدي نم مكيجن# مكهلا ردقي سيلف هونمات الو اذه يلا مكلكي لو ايقزح

 مادق هديدع هلاق ام اذه د يدي نم مكصلخم ردقي ام مكهلا :اضياو يابا يديا نم الو يدي نم مهندم اوصلخ
 ةلا نأ ليارسا بعشل لوقيو ليارسا. هلا هللا اهب ريعي لياسر اضيا بمتكو» + هدبع ايقزح مادقو: هلالا برلأ

 اوحاصو يدي نم هتنيدم يجي نا رذقي ال ايقزح اضيا اذكف يدي نم مهندم ارجني اوردقي مل ندعلا اذه
 + ةنيدملا روس اوذخاي نأ ءاجر مهودعريو مهوعزفيل ميلشروأ روس يلع سلاهلا بعشلل ةيئاربعلا ةغللاب لاع توصب
 كلملا ايقرح يلصف * ميهيديا لامعا. ىلع مهيناكي هنا ميلشروا يلع طلسملا هلالبو ضرالا بوعش ةبلاب اوفنلحو

 ةوقلا ةربابج- رياس كلهاف همادق نم اكلم هللا ثععبو امهتالص هللا عمس اذه لجالو هللا مادق يبنلا ءايعشأو

 يلا ءاجو هجولا يزاخ هتنيدم يلا لصوملا تلم عجرو لصوملا كلم شيج نم اوناك نيذلا نيطلسملاو ترولملاو
 يدي نم ميلشروأ ناكسو ايقزح هللا اجنو : + اقيرح# هعلض نم اوجرخ نيذلا هونب هولتق كانهو هتهلا تيب
 اوطعاو ميلشروا يلا هلل نيبارق اوباج ليارسا ينب نم ريثكو # مهيلاوح نملك دي نمو لصوملا كلم بيراعتس
 دعي نمو #* بوعشلا كولم رياس نم مظعا قوف يلا ايقزح عمفتراو اذوهب تيب يف يذلا كلملا ايقزحل اياده
 | يدي ىعنص ام لثم سيلو يل تبعنص ةريثك ارارم لاقو هللا مادق يلصن توملا يلا يتح ايخزح لصعا كلذ

 ناكس يلعو !ذوهي تيب يلعو ةاطغسلا هيلع تاج هبلق يف ربكت هنا اهيبس نلل ابلتعا ةلعلا :هذهو .. * ينتيفاك

 ناكو # ايقزح مايا يف هللا بسغخ مهيلع يمل ملو ميلشروا ناكسو وه هبلق ربكت امل ايقزحن لتعاف -* ميلشروأ
 بفلاعمو * تيرلاو رمخلاو هتمالغلاو *. بايثلاو- قردلاو روخبلاو رهاوجلاو لاملل نزاحخسو اميظع .اراقوو الام

 اهفرسو اهتهج نم ةيلاعلا ءاملا نويع فس دق ناك» * ةريثك ةينق هاطعا هللا نال ناويهلاو مياببلاو ناريثلاو منغلل
 ضرألا يف هاطعا يذلا هللا سومان بلطو.. * هلامعا رياس يف ماقتساو دواد ةعيض يف يذلا يبرغلا بسجملا يلا

 رغس ينو يسبنملا ءايعشا ةربل يف هلبوتكم ةنسهلل هقرطو. هتاريخو. ايقزح ظافلا رياسو + هبلق يف يش لك فرعو
 !فرهي ونب هل اوعنص راقوو ةميظع ةماركب دواد ةيرق يف ربقو هيابا حم ايقرح عجلاو + ليارساو اذوبي تلولم
 ظ 0 00 . * ميلشروا يلا ايعجرو هتوم يف

 ظ نوثلغلاو ثلاثلا لصفلا . ظ ظ
 مادق ءوسلا عئصو »* ةنس نيرشعو ةسمخ ميلشرواب كلمو ةنض ةرشع يتنثا نبا ناكو ةدعب هنبا انم كلمو

 مياذم يغتبا مث # هللا تيب يراد يف ءامسلا موهن عيمجل ابل دجسو ةرومن عنصو ناثوالا دمج“ ماقاو هوبا ايقزح
 يراد ىف .امسلا شيج لكل اهانتباف «* دبالا يلا يمسا نوكي ميلشرواب هنع برلا لاق يذلا برلا تيب يف
 لوقب لاقو رهمسلا عدصو تاذوعشلا ذوعشو نويعلا# ذخاو مونه نب يداو يف رافلاب هنبا قرحاو * برلأ تيب
 ةهبراب سورا ةعبرا هل امنص عموو #* كامغاب برلا طغساف هللا مادق اريثك اسجن عستو تافارعلاو نيينادلكلا
 طابسا رياس نم يل هتردخا يذلا تيبلا اذه هئبأ ناعيلسلو دوادل هللا لاق يذلا :ناكملل يف هللا تسيب يف هوجو

 يلا ضرألا هذه نم ليارسأ نيب نم يرخا دنوعإ الو -* ادبا يلا يرون هيف: نوكيو يراقو ةنكسيل ليارسأ ينب

 اسنم اغطاو يسوم يدبع هب تدرما يذلا سومانلا زيام نم هب مهترم! امك اوعنصو ةيظفح نا مييابال اهتيطعا
 هيموقو اسنم هللا ملكو * مهعادق نم هللا مهدابا نيذلا بوعشلا لثم رشلا اوعنصيل ميلشروا ناكسو اذزهي

 نيو + لباب يلإ هب اورهو لسالسلاب هردقر اهح- طمنم اءذخاق لصوملا ثولم .مهيلع هلفا ناسراف + اولبقي ملف.
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 نب ليعامساو موحري نب ايرزاع مهو ءامظعلا نهاكلا عاذايوي عمجن شاوي ربك اهكلم نم ةعباسلا هنسلا فو
 اوعمجو !ذوهي ف اورودي نا مهرماو نامياب مهفلحو # يويل نب طافاشويو وداع نب ناعمسو ديبوع نب ريزاعو انحوي
 نبا اذه مهل لاقو كلملا مادق هللا تيب يف اناميا اهلك ةمالا فلعف # اوفلحيال ليارسا ءابا ءاسورو نييوبللا
 لخدم قيرط يف نوكي مكنم فصنلا نوعنصت مالكلا اذه» د هدبع دوادل هللا لاق امك مكيلع كلمي وهو كلملا
 :ّةمالا رياسو نيخابطلا تيب ىلع سدسلاو كلملا تيب يف ثلثلاو »* باوبالا سارحو نويويلو ةنبك تبسلا
 بعشلا يقابو نوسدقم مبنال نييويللاو ةنبكلا الا هللا تيب يلا دحا لخدي ال # هللا تيب يف. نوسرحي نيذلاو
 يلا لخدي نم لكو هديب هحالس لجر لكو هيلاوح مهو كلملا نوعبتي نويويللاو * بيلا ةسارح اوظفح مهعيمج

 نيذلا مهباحساو لاجرلا يضمو مهرما امك اوعنصف د هجورخو هلوخد يف هعم نونوكيو لتقي يناوجلا هللا تيب
 نييملا ءاسورل عادايوي يطعاو * مهتاقوا يف مهفرصي ناك نهاكلا عادايوي نأل هجورخو تسبسلا لوخد نوسرمخي
 تيب بنج يف لجر لك هلك بعشلا فقوو #2 هللا تيب ين تنناك ىتلا كلملا دواد فويسو سارتو حامر

 اكلص هوماقاو هسأر يلع جاتلا اولعحو كلملا نبا اوحرخاو »* كلملا يلاوح مهو تميبلأو مبذملل يذلا لامشلا

 كلملا نومظعيو نوحرفي بعشلا توص ايلثع تنعمسف * كلملا شيعي هل اولاقو هوئبو نهاكلا عادايوي هعسمتو
 نورقو كاولملا موسر لثمك دومعلا يلع امياق كلملا اذاف ترظنف #* كلملا يلا هللا تب يلا تااجهف

 نوحبسيو ,نورقلا توصل نوبرطيو . نوحرفي بعشلا رياسو كلملا مادق برضت تايوتلم ؛نورقو تاطوسبم
 نيب نم ارب يلا اهوجرخ نأ نييملا ءاسور عادايوي رماف * بذك بذك تلاقو اهبايث ايلثع تقرت ميباستب

 لخدم قيرط يف تمللخداو اعضوم اهل اوهلصاف د هللا تيب ين لتقت ال لاق هنال لتقي اهفلخ لخدي نمو فوفصاا '
 * هلل ليارسا ينب رياس ٠ نوكي ناب تللملاو بعشلا ةرضح نامياب عادايوي فلحو 2 * كانه تلتقف ليغلا
 ' يف عادايوي عنصو . * هعحبذم مادق هتنهك لتقو همانصأ ققدو هحخ!ااذم رسكو هبرخو منصلا لعاب تيب يلا لخذو
 بوتكم وه امك ميابذلا اودعصيل هللا تيب يلع اظافح اونوكي نا دواد مسق يذلا نييويلو ةنهك اماكح هللا تيب
 كانه لخدت الو هللا تميب باوبا يلع نيباوب اوميقيو د دواد يدي يلع حرغلاو ميباستلاب يسوم ةاروت ىف

 يلع كلملا اوسلجاو يناقوفلا بابلا يلا اواجو ضرالا ةما رياسو بععشلا نيطالس نييملا ءاسور ذخاو * ساجنالا
 * ةبرححا ايلثع اولتقو ضرالا بعش لك حرفو #* ةكلمملا يسرك

 نورشعلاو عبارلا لصفلا

 عبس ريب نم ابوص هما مساو ةنس نيعبرا ميلشروا يف اكلم ماقاو اكلم سلج نيح نينس عبس نبا شاوي ناكو
 هل دلوو نيتارما عادايوي جوزتو #* نهاكلا عادايوي ةايح مايا لك هللا مادق تانسح شاوي لمعو #* ةنيدملا
 هيف عنصي ناو هللا تيب ينب يلع شاوي كلملا عم رس يف هبلقب عادايوي ناك كلد دعب نمو #+* تانبو نونب
 ليارسأ يرق رياس نم اوعمجاو اذوهي يرق يلا اوضما مهل لاقو نييوهللا نهاكلا عادايوي عمجن * بجي املك

 برلا دبع .يمسوم بصهاوم ميلشروا نمو ادوهب نم اوعمجتلو اوضه نا نييويللا نع بملطت ال اذامل لاقو عادايوي
 رياص تمعجو: هللا تيب فكتعبرخاو قافنلا ينب تملع تناك ايلثع نال »* ديعلا نكسمل ليارسال اوعمجتلو

 دنع هللا تميب يب هلعجو اقودنص عنصي نأ كلملا رماف * ناثولا نودبعي هللا تسيب يف أوناك نيذلا نيسيدقلا

 ءاسورلا عيمج حرفف * يسوم رما لئم ابيصن هلل اوبيجحا نأ ميلشرواو اذوبيل كلملا رماو #* ارب نم تابلا
 تيب نم ريبكلاو كلملا ريشم لخد قودنصلا يف .ريثك لاملا نا اورظن املو * قودنصلا يلتما يتح اوباجو



 ةراجعلا نيعاطق مهل نورتكي اوناك هللا تيب يف يف نولمعي نيذلا عانصلا اوطعاو د اررص هورصو لاملا اونزو ةونهكلا
 مهيدياب ناطيحلا ةمرمع مرت ناكو نوعانصلا عفصو »* نولمعي برلا تيب ينو اساحنو اديدح نوعاتبيو نيراجنو

 ةينا اهوعنصو ةضفلا يقابب عادايويو كلملا يلا اوتا لمعلا لك اولمك ذاو . * هوتبثو هتمايق يلع برلا تسيب اوموقو
 لك امياد برلا تيب يف دوقولا نوبرقي '”اوناكو ةةضفو بهذ نم تاودا رياسو يناصملاو دوقوللو ةمدخلل لكيهلا

 نفدم يف دوأد ةهعيض يف نفدو هنس نيئالثو ةيام نبا تامو همايأ نم نهاكلا عادايوي عبشو #* عادايوي مايا

 * اريثك ابعت هللا تيب يف بعت ناك وهو ليارسا يف تانسحلا لمعي نم لك هللا يناكي اذكه اولاقو كولملا
 أودمعو ميييابا هلا هللا تسب اولخ مينا 3 عمس هن »* كلملل اودجسو اذوهي ءاربك أواح عادايوي توم دعب نمو

 نع مهودريل .ايبنالا نم مهيلا ثعبو + ةيطغلا هذه اوطخا امل ميلشرواو اذوهي يلع ميظع طغس ءاجو مانصالا

 لاقو دومع قوف .علطو ماقف عادايوي نب 0 يلع تلح هللا حورو # اولبقي ملف مهيلع دهشاو اوعمسي ملف مهقرط
 اوقفانف د اضيا مكيلخا اناو برلا لاق هقرط متكرت مكنال نوحلفت سيل هاياصو متفلاخ انامل هللا لاق اذكه بمعشلل

 هينب لثقو ةوبأ هعم عمص امك ريخلا هعم شاوي كلملا لمعي ملو # هللا تيب راد يف كلملا رماب هومجرو هيلع
 مود شرويج هيلع رددجت هلسلا رخآ ينو # بلطيو برلا رظني نولوقي اوناك نولتقي هدالوا اوناك املو هدعب نم

 الاجر نآل *  قتشمد كلم يلا هوذفنا هلك مهيبسو بععشلا ءامظع رياس اوكلهاو ميلشروا يلعو اذوهي يلع اواجو

 هب اوصقنت 0 لامعا .وسلو ميهيابا هلا هللا اولخ مهنا ادج اميظع اشيح مهيلا هللا ملسأو مودأ نم اواج اليلق

 ةولتقف صهاكلا عادايوي ينب مد لجأل هديبع هيلع تشكنف ميظع ضرم يف هوكرت هدنع نم اوضم املو #* نونايدلا

 ثعمس نب روباز هديبع نم هيلع ثعكن نم ءامسا هذهو #* كولملا نفدم يف هوئنفدي ملو دواد ةيرق يف هوئفدو

 ةيوتكم عنص يذلا بونذلا رياسو . * هيلع اونكن نيذلا سائلا ءارجكو ةونبو ةيباوملا ثرورظان نب رافازوهي ةينومعلا

 * تاولملا رافسا يف

 نورشعلاو سماخلا لصفلا
 همأ مسأو ةئس نيرشعو ةعست اكلم ميلشروا يف سلجو ةنس رشع ةسمخ نبا وهو هئبأ ايصومأ هدعب كلمو

 كلملا يف هدي تسكمت املو #* يقن بلقب نكي مل هنا ريغ هللا مادق تانسح عنصو * ميلشروا نم نادعوهي
 . ءابالا تومت ال هللا هب رما يؤلا يسوم سومان يف بوتكم هنال مهدالوا لقي ملو د هابإ. اولتق نيذلا هديبع لتق

 ف مهماقأو اذوهب تميب ايصوما عمجو # اهبونذب فخوت سفن لك لب .ابالل ببسب نوئبلا الو نينبلا ببسب

 ةيامثالل مهودجوف قوف يلا ةنس نيرشع نبا نم مهدعو نيماينبو ادوبي لكو نييملاو فولآلا ءاسورو مييابا تيب
 ةيمب ةوقلا يميظع لجر فلا ةيم ليارسا نم يرتكاو * فويسلا ىكسام برها يلا نوجرخ نابش لجر فا

 * ميأرفا يب رياس عم لو مكعم وه سيل هللا نال ليارسا شيج لكب ضمت ال هل لاتو هللا يبن ءاجو * لام ةردب
 لاقف #* عفارلا نيعملا وه يذلا هللا دجمت مل كنال كيادعا مادق برلا كطبهي بردلا عنصت نا كنا
 كير هللا يبن هل لاقف ليارسا ىنبل اهتعفد ةردب ةيم لجال اهتلمع ينلا يتيطخ يه ام هللا يبنل ايسوما
  مهعضاوم يلإ اوضميل ميارفا تيب نم هيلا اواج نيذلا لاجرلا ايصوما درفاو * تيطعا ام يلع افاعضا كيظعي
 هعم هشيحن ذخأو ايصوما ربجتو * طخسو ةدحب مهعضاوم يلا هذرو ادب ليارسأ :تنتت: لع هللا يسم حقك

 ادوبي وبب مي اواجو فلا ةرشع رسأو .* فلا ةرشع فلغا لبج لها نم كلهاو لئثقو ململا يداو يلا م

 يفو' ةرماسلاو اذوهي يرق يف مهطلس ايصوما ابس نيذلا ةربابجلا ونبو * لسالسلاب نيطوبرم مبلكر رجتلا سار يلا
 برح نم .ايصوما ءاج نأ دعب نم ناكو * ةميظع ةمينغ منغو فألا ةنالث عايصلا نم برخو ممالا عايض

 . هللا طغسف + روخبللا جاردا مهل علطاو مهمادق دج هيدي نيب مهفقوف فلغا لبج يب ةهلاب هيملا اواج نييمودالا
 ' مهدبعي ناك نم نوصلخ# اوردقي مل نيذلا ممالا ةهلا مادق تييلص اذامل هل لاقف يبنلا هيلا ثعبو ايصوما يلع



 7 هل لاق مث هنم يبنلا قرتفاو كولملل كعفدا انا, بشغلل تدهس هل لاق يبنلا هملك املو * كيدي نم
 اذوب تيب عم ايصوما كلملا رواشتو * يمالك عممست مل كنال ككلهيل كيلع برلا عطق دق كل ليولا
 هل لاقو ةيصوما يلا شاري ثعبف #* هبحاص انم لك يريل يح لاقو ليارسا تللم وهاي نب. شاوي يلا ثعبو
 تنناو #* اهمادق نائبل لبج شحو زامح ةجوز ينبال كتنبا طعا هل لاقو زرالا يلا ثعب نائبل يف يذلا اثوربلا
 تميبو تنأ عقت اليل رشلا بلطت الل تاكيب يف دعقت نا كيلع ريشا اناو كبلق عفترا نييمودالا تبلغ امل
 سمش تيب يف هبحاص هجو امهنم لك رظنو #* ليارسا كلم شاوي علطن ايصوما عمسي ملف * كعن اذوهي .

 ليارسا كلم شاوي ذخاو * مهلزانم يلا اوبرهز ليارسا مادق اذرهي رسكناف 1ذوبي ضرا مول ين يتلا ةعيسلا
 يلا ميارفا باب نم اهروس يف ةميظع ةملث ملثو ميلشروا يلا هب يتاو ةعيصلا سمش تسبب يف اذوهي تللم ايصوما
 دهيوع بايث عيمجو هللا تسيب يف دجو يذلا ابايثو امهذو الام اهنم ذخأو * عاب ةيامعبرا رادقم ةيوارثا باب

 اذوهي كللم ايصوما شاعو * نورموش يلا عجرو ةريثكلا بهذلا يناواو كلملا بايو كتللملا نزاختو مودا '
 رفس يف ةبوتكم ةريخالاو ةلوالا ايصوما ظافلا هذهو + هس رشع ةسمخ ليارسا كلم زاحوهلي نب شاوي تدوم دعب
 يلا برهف ميلشروا يف اقافن هديبع هيلع اوقفان هللا ةفاخم ايصوما ريغ نأ دعب نمو .* 'ليارساو اذوهي ثاولم
 عمم هوففدو بيوكرم يلع هولمحو * كتلانه هولتقو هوذخاو سلبان يلا اوهجوف سلبان يلا بهذف هوبلطف سيغل
 * دوأد ةيرق يف*هيابا

 ظ نورشعلاو سداسلا لصفلا .

 اهدرو ثاليا ينبف #+ هيبا توم دعب اكلم هرحمسمو ةنس رشع ةتس ىبا وهو هنبأ ايزوع اذوهي بسعش رياس فخاو
 ميلشرواب كللسو كلم دا وهايزوع ناك ةئس رشع ةتس نبا * هوبا كلملا تام نا دعب نم اذوهي تميب يلا

 اذكهو #* دواد هوبا عنص امك هللا مادق تانسح عنصو ' # ميلشروا نم وساعلا هما مساو نس نيّسمخو نينثا
 نيينيطسلفلا بيراحو * هقرط رياس هللا .ملصاو هللا ةفاغم يلا هبذجعي ناك يذلا نهاكلا ايركز مايا يف همادق يلص
 تبرعلا يلمو نييتسلفلا يلع هللا هرصنو *:نييعسلفلا يفو دودزأ يف يرق-ينببو دودزاو ةزغو ثاج روس برخأو

 ناك هنال رصم ضرا يلا همسا غلبو #* وهايزوعل ايادهب نوتاي نيينومعلا ناكو #* نيينومعلا يلعو لعب روغب ناكسلا .
 ميتافص اهناكرا يف ددشو برغلا باب يلعو نكرلا باب يلع ميلشروا يف قئاوج هل ايزوع ينبو * بورعلا رثكي
 يراربلا يف هل ناكر اميظع الام هل راص نآل ةريدك تاعرشم هل عنصر يرقلا يف اهانب ةريثك قشارجو + ديدعلا
 + ةيامتسو افلا نوثالو نلنثا مهددعو * ةربابج شويج هل ناكو #* ةريثك يشاومو نيحالفو .ارجا لابجلاو
 نويجت موي لكو #* ةيامسمخو فلا ةعبس فويسلا نودلقتم لاجرو فلا ةيامثالث اوفاك يراربلا يف ناكس نورخاو
 مادق بذكو ادج فنت هلاوما ترثك نيحو »* ادج اينغ واصو ندملا رياس يف همسا عاشو #* كلملا نومدختلو
 الو كلعضاوم !ذه سيل * هل للقو هقلخ هاكلا ايزوع لخدن #* روخالا علطيل هلثلا لكيه .لخدو هلالا هللا

 هجارخاب رماو هرهتنا ةعاسلا كلت ينو # هللا مبذم يلع اروخ علطتو تونبكلا ةبتر يلع يدعتت نأ بج
 نهاكلا ايزوع تفتلاف #* هللا تيب يروخبلا مدقي لخد نيح صرب كلملا ينيع نيب عقوو سدقلا تيب نم
 هديب يف اميقم ناكو هتافو موي يلا صربا ثكمو + هبرض هللا نا فرع هنال جورغلا لجتم هنا اوارو بعشلاو
 رياسو * بعشلا يلع مكحا ناكو كلملا يلع هنبا ماثيي ماقاو هللا تميب يلع فدج هنال صربت نيح هدحو
 , مهنال كرلمتا روبق يف سيلو ربق يف نفدو ايزوع تامو #* يبنلا ايعشأ رفس يف ةبوتكم ةريخألاو يلوألا هظافلا
 'ء 1 * صرست هنأ اولاق



 نورشعلاو عباسلا لصفلا | ظ

 * ادساف بمعشلا ناك ةياغلا هذه يلاو هللا تيب لخدي مل نكلو هوبا ايزوع عنص ام. لثم هللا مادق انسح عنصو

 ثشرح يو اذرهي ضراب اعايض ينبو #* هانب سردنا دق ناك يذلا روسلاو يناقوفلا هللا تيب باب ينب وهو

 ةردب ةيس ةدحاو ةنس يف نومع ونب هاطعاف مهيلع يرقتو نومع ينب ببراح ناك وهو * قشاوجو تاهزنتم ينب

 ناكو *٠0 اذوهيو ليارسا كولم رفس يف ةبوتكم ةريخالاو يلوالا اهلك هظافلا رياسو # هللا مادق هقرط صلصأ هنال ماثوي

 نورشعلاو نماثلا لصفلا ظ 0

 ماما اميقتسم لمعي ملو ميلشروا يف ةنس رشع ةتس اكلم ماقأو ةنس نيرشعو سمخ نبأ وهو ةدعب هحبا زاجا كلمو

 هتبا قرحاو رابك دوا قروخبلا مدقو * ناثولل مباذم انبو ليارسا تولم قرط يف يشمو # هوبا كاد امك براا
 يفو تاعفترملا يف ناثوالل روخضبلاو ميابذلا علطاو #*.ليارسا ينب مادق نم هللا مهكلها نيذلا ممالا ةداع لثم رانلاب :

 يبسو اميظع ابارخ بيرخاو بمعشلا نم كللهاف مودا كلم دي يف هللا هملساف * نامصلا راجشالا لك تمعتو لالتلا

 اليمور نب حاقاف لعقو # ابارخ بنرخث ليارسا كللم ديب هللا. هملسأ اضياو قشمد يلا يبسلاب يتاو اميظع ايبص مهتم

 يتيام مهتوخا نم ليارسأ ونب يبسو #* كلملا يناث ايدقلاو تميبلا ليكو يفررعلو ظلس نب اوسمعلو ميارفا تسيب
 ,اج يذلا شيجلا ءاقلل جرخت اوداع ةمسا هللا يبن مث ناك د* نورسوش يلا ةمينغلاب اراجو مهتانبو مهيذبو فلا
 نآلاو #* مهومتمحر امو مهومديرم مكيديا يف مهملساو ميلشرواو !دوهي تيب يلع هللا طخ لاقو نورموش يلا
 ببضغ نوكي اليل مكتوخا نم متذخا ام اودر ينم اوعمساف * هللا مادت ةيطخ هذهر !ديبع مكل اونوكي نأ نودهج

 اذهب اولخدت 2 + يرقم نب ايخرابو انحوي ىب ايرزع مهو ميارفا تيب ءاسور نم لجر لاقف » مكيلع برلا
 زجر بضغو !دج ةريثك اهنال اناياطخ يلع انروجف فعاضن انا نولوقت .متناو هللا مادق يطغن اليل ايهاه يلا يبسلا
 + مهلك ةعامجلاو ءاسورلا مادق دوذخأ اوناك املكو نييبسملا برحلا لاجر قكلطاف * ليارسا يلع فرشا ببرلا

 ماعطلاب مهووقو انافخو ابايث مهوسبلف بمبتلا نم مهوسبلو ةارعلاو نييبسملا اوذخاو نوروكذملا لاجرلا فتوف
 يلا مهب اوتاو ريمحلا يلع مهولمح ريسلا يلع ردقي ملف يبعا ناك نم لك مث مهوجلاعو مهبعتل مهونهذ» برشلاو
 ءنأ لصوملا هكللم هنع يلا ثععب نامزلا كلذ ينو # نورسوش يلا اوفرصناف مهتوخا ددع يلا لخنلا ةيرق انعبرا

 ةيربلا عايض يف اولزنو #* ايبص مهغم اوبسو اذوبهي تيب اوبرخو نويسودالا ارتا ةياغلا هذه يلو + هدجنيل يجي
 .نأل ' * مارغو عمجفيو باوصو هيرقلا ثدوررعلو نوليالو ةحيصلا تلبلعي اوذخاو ادرعب تمجب 4 ةيناميعلا عايصلا يلهو

 هئللم بيراعتسم هيلع .اجن + هللا مادق ادوهي ىميب ف ترثك ابنال مهكلح زاحا اياطخ لجال اذوهي تيب رسك هللا
 نيلوالا تاولملا تويبو هللا تسيب يف يتلا :بايشلا زلحا :تللملا قخاف # اميظع اطغض هطغضو هيلع لزنو لصوملا
 دكادزا هتقيض نرمقو يف اهيا لب نامزلا كتللف يف هرمي ال يتح لصيملا كلمل اداطعاو. ءايغغالا تويب يف امو

 مه مارا كولم ةهلا نا لاقو هل نيبراضلل ميابذ قشمد ةبلال مبذ»و + زاحا «تلملا وه برلا يلع المها

 ةينا عيمج زاحا هبملتساف ' * ليارسا عيسجلو هل ةرثع اوناك مه مهنكل ٍنوفيعيو ميابذلاب مهرفغتسا اناو مهل راصن
 يلب اذوهي يرق لك ٍفو + مهلشروا هيواز لك يف .مباذم هسفنل عمصو هللا تميب باوبأ قلغاو اهرسكو هللا تيب
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 !ذوهي كولم رفس يف ةبوتكم ةريخالاو يلوالا زاحا ظافلا رياسو # هيابا هلا برلا بضغاو روخبلا ريخبتل مباذم
 * ليارسأ تلم نفدم يلا ثعبي ملو ميلشرواب هونفدو هيابا عم زاحأ تامو د ليارسأو

 ”ا0 نورشعلاو عسانلا لصفلا

 ةنب .يكأ هما مسأو ةنس نيرشعو ةعست ميلشرواب ةللمو ةنس نيرشعو ةسمخ نبا ناكو هئبا ايقزح هدعب كلمو
 متف لولا رهشلا يف هكلم نم يلوالا ةنسسلا يفو * دواد هوبا عنص امك هللا مادق تانسح عنصو # ايرخسا
 اي اوعمسا مهل لاقو د ةمدقملا رادلا لخاد يلا مهعمجو نييويللاو ةنهكلاب يتاو * مهددجو هللا تيب باوبا
 انوابا عنص امك عنصن ال9 # ةييسلا مكراكفاو ءوسلا مكلامعا نع اوعنتو مكيابا هلا هللا تيب اوسدقو اوربطت نوبويل
 ةيلطلا باوبا اوقلغو  مهباقر اوجوعو برلا نكسم نع مههوجو اودرو ةوكرتو اذهلا هللا مادق رشلا اوعنص نيذلا
 يلا مهملساو ميلشرواو اذرهي يلع هللا ةطغس تراصف #* ليارسا هلا مبذم يلا روخبلا اولمح ملو جرسلا اوفطاو

 بمحا نالف * يبسلا يف انتانبو انونبو بردا يف انوابا عقوو  مكنويعب نورت امك بارخلاو ىيصلاو ةذعللا
 هيدي نيب اوفقتل مكراتخا ببرلا ناف اوسنت ال يب اي * هبضغ زجر انع يمخاو ليارسا هألا برلا عمم ادهع دهاعن نا

 ينب نمو . يتاهق .ينب نم وهايرزع نب لياويو يسمع نب تاع نييويللا ماقف * هل اورختو ةودبعتو ةومدختو
 نافاصيلا ينب . نمو. :* حاوي نب ندعو اميز نب حاوي نوشرج ينب نمو لياللهي نب ايرزعو يدبع نب سيق يرارم
 ايعمش نوثوديا ينب نمو يعمشو لياوح ناميه ينب نمو #* وهاينتمو ايرخز. فاسا ينب نمو لياوعيو يرمش
 اولخد ةدهكلاو. * هللا تميب اورهطيل برلا لوقو كلملا رما بسح اولخدو اورهطتو مهتوخاب اوعمتجاو #* ليايزوعو
 يلا اخراخ اهوباجو نييويللا اهلمحو برلا تميب راد لخاد اودجو يتلا ةساجنلا لك اوعفرو هوسدقيل برلا تيب
 اولبخد .رهشلا_كللذ نم نماثلا مويلا يف مث هورهطي نا لوألا رهشلا نم لوالا مويلا يف اودباو * نوردق يرجح“ يداو
 * هب اودبا دق ام اولمكا رهشلا كلذ نم رشع سداسلا مويلا ينو مايا ةينامث يف تيبلا اورهطو برلا تسيب قاور
 * اهتيناو ةمدقتلا ةديامو ةتيناو دوقولا مبذمو برلا تميب لك انرهط دق هل اولاقو كلملا ايقزح دنع يلا اولخد مث
 اعوضوم ابعيمج اهنا اه» بنذا ام دعب نم هكلم دبع يف كلملا زاحا اهسجن ناك دق يتلا ثيبلا ةادا عيمجو

 ةعبس هيلا اوباجو * هللا تسيب يلا لخدو ميلشروا ةنهك عمجو كلملا ايقزح ركب مث * برلا مبذم مادق

 « هللا ميذم يلع ميابذلا داعصاب نوراه.ينب ةنهكلل رماو ادوهي كلمل انارفغ ءادج ةعبسو سفارخ ةعبسو روكذ ناريث
 اوبصو نالمحلا اوحبذ»و مبذملا ىلع اهعد اوبصو شابكلا اوحبذو مبذملا يلع هوبصو مدلا ةنهكلا ذخاو رقبلا اوحذف
 * اهيلع مهيديا .اوعضوف ةعامجلا' لكو كلملا دنع يلا ةيطخلا لدب يتلا سويعلا اوندا» * معبذملا يلع مدلا
 نع دوقولا دعصي نا رما دق كلملا نآل ليارسا عيمج نع ارافغتسا اهمدب مبذملا مادت اوعضنو ةنبكلا اهعبذو
 كلملل ناك يذلا يبنلا ناج ميباستو دواد ميباستب هللا تيب يف نييويللا ماقاو # ةيطغللو ليارسا عيمج
 نويويللا أوماقف ا .ايبنالا ةأوفأ لثمك مبسي ناك دوأد نا اضيا دوأد كلملل ناك يذلا يبنلا نائانو دوأد

 ميذملا يلع ميابذلا داعصاب كلملا رما» * تاطوسبملاو تايوتلملا نورقلاب نوبرضي ةنهكلاو دواد .ميباستب_
 املف # هللا اودجسو هلل اودج» ليارسا بعش لكو #* دواد لثمك هللا دمي ايقزح ءادب كلذب اودتبا نيحو

 اودج“ نييويللا ءاربكل ايقزح كلملا لاقو * برلل اودمح» هيلاوح نم لكو هيتبكر يلع كلملا ايقزح يثجح اوغرف
 اوموق برلا قيرط يف متيج نالا ايقزح لاقف #* نيدجاس اوعقوو ادج اوحبسف يبنلا فاصاو يبنلا دواد ظافلاب هللا
 ةمالا اهب ترضح يتلا ميابذلا ددع راصو #* هيلا هب نوتاي اوناك هبلق دارا املكو هللا تيبل ,ميابذ يل اوتاهو
 * فلا ةشالث منغو ةيامتس اهوسدق يتلا ناريثلا عيمجف د هللا لالجل ناتيام فارخو ةيم روكذ شابكو اروث نوعبس

 نمو اهلك ةمدحلا تممت يتح نويودللا مهتوخا مهناعاف ميابذلا ةمدخ نوعيطتسي ام نيليلق .اوناك ةنهكلا نا رون



 لثم ةريثكلا نيبأرقلا»و »* هنهكلا لبق اوسدقي نا مهبولق يف نيفياخ اوناك نييومللا نال ةنهكلا سدقت كلذ دعب
 انا ا ا ل ا 0 ا وووخا در وول

 نوثلثلا لصفلا

 هللا ديع اوعنصي نأ ميلشروأ ةعامج لكو ءامظعلاو تللملا ركفتو #* ليارسا هلا يوقلا هللا ديع ديعلا اوعنصي ناو

 ةمالا يملعمو نيسدقم رئاك ام 0 نال نامزلا تلد يف رتب نا و اوناك ام مهنال * يناثلا رهشلا يف

 + ادج رثك مهلام نآل ميلشروا يف برلا :فيع ديلا ا ا ا
 هلا هللا يلا أوبوت ليارسأ يبل لاقو ادوهيو ليارسأ رياس يلا هياريك رياسو كلملا لياسر يف ةيربط لها يضمو

 مكتوخاو مكيابا .لثم اونوكت كو #* لصوملا كلم دي نم مكنم تميقب يتلا ةيقبلا دريل بوقعيو_قمساو ميهربا
 هللا اوعيطاو ادبا يلا سدقملا سدقلا يلا اولخداو مهلنم مكبولف اوظلغت ا نالاو #* مهلثم همعل مكريصيف ةاصع

 ضرآلا هذه يلا نوعجرتو ةمحرلا مكيطعي وهو مكتوخا يلعو مكيلع يلج دق هن د هزجر طغص مكدع دريل مكهلا

 يف ةعيض يلا ةعيض نم نوربعي اي ايقرح كلملا ورشبم اوناكو # هيلا مكهوجو متددر ذا مكنع ههجو دري.ال هللاو

 * نولباز طبسو اسنمو ميارفا ريشا طبس نم نوقفانم لاجر مهب ءازهتي ناك» * نولباز ضراو ابينمو ميارفا ضرا
 ادحاو ابلق مهاطعاو مهيلع هللا دي تناكو اذوهي تيب طبس عيم ميلشروا يلا اواجو مهولقب اوشهد طابسالا هذه رياسو
 يف ريطفلا ديع اوعنصيل ةميظع ةمأ ميلشروا يلا عمتجاو د»* برلا ةملك لثم .هيأربكو تلدعلا ةيصوك اوامعن نأ

 رشع ةعبرأ يف مصفلا اولعجو #* نوردق يداو ين اهوحرطو ميلشروا نم ناثرألا مباذم رياس اوعلقو ..* ينانلا رهشلا
 امك نوري مهعضاوم ىلع اوماقاو .# هللا تيب يلا اواجو اوسدقت نويؤيللاو ةنبكلاو مايا ةعبس ينانلا رهشلا يف اموي
 ليارسأ بععش يف نيريثك اوناك مهنل د نييويللا يديا نم مدلا نولبقي ةذبكلاو يموم سومان_يف بوتكم وه
 نيريثك مهن * هلل سدقي يكذ لك نورظني اوناك» فارخلا ةمحبذ يلع نويويللا .ماقف نيسدقم اونوكي مل مهنكل

 ْ سومان الب مصفلا اولكا مهنال اراهطا اونوكي مل طابسالا هذه نولبازو رخاسيو اسنمو ميارفا تسيب نم ليارسا هما يف

 2 عم مانيلا هلا هلل ع وبا هنال * ليارسأ د رقي ريشا هلا مه لاو ملم ايتزح يلم

 7 نيذلا نييوتللا رياسل ايقرح لاقو 3 0 ةنهكلاو مههاوفا ررحبستب نويويللاو ا يف هللا نيووبسي

 0-0 5 هنالا * اذوه 5 رع لجل 8 _ به يرخأ مايا هك ةعبس 0 3 هه

 : ء,امسلا ين هسدق 0 يلا مبتالم تلك دو رع هللا عيصسو ليارسا

 نوثللاو يداك لصفلا

 3 :: مهارق يلا م 0 مهتثارو يلا لك اوداعو ل 0 ييتو نيصاشبو اوه



 . *» برلا باب ين اوحجسبو اوركشيو اومدخ#ل مبذملل نييويللاو ةنبكلل هلمع لثم لجر لك ةنهكلا تاقوا يلع ايقزح
 امك بمعشلل لاق 1 نايعالو ررهشلا سورو:تدربسلا ميابذو ءاسمللو ةادغلل اناريث ميابذ هلام نم كلملا يطعاو
 نآل نييويللاو ةعبكلا ىقح اوطعي نا ليارسأ نم ميلشروا نوئكسي نيذلل لاقو اوعنصا هللا سومان يف بوتكم وه
 .نمو تيزلاو رمهلاو ممقل تابجاو نوبيج# اوناك ليارسا يلع. مالكلا رثك نيحو د هللا سومان يف رموا هب
 نونكسي اوناك نيذلا !ذوهيو ليارسا ينب ءاربك نوبيجب اوناك» # ةرشع نم ادحاو مهلوقح نم يتلا تالغلاو مياهبلا
 يلع تابجاو نوبيج# اوناكو مههلا هلل نوبرقيو ةرشع نم ادحاو رشعلا نوبيجت اوناك اضيأ مهو ؟نوهي عايض يف
 ثلاثلا رهشلا يفو + ةرشع نم ادحاو مهلوقح تالغ نمو ناويملا نمو تيرلاو رمخلاو ممقلا نم تابجاو
 نا ايقرح رظنو د نييويللاو هنبكلا يلع اهبمسقو ايقزح اهذخا عباسلا رهشلا ينو ةميظع ةريثك تابجاو تددجو
 تابجاولا يلعو نييويللاو ةنهكلا يلع ايقزح يلصو # ليارسا هلا اوكرابو هللا اوركشو ادج ةميظع نهكلا تابجاو
 «ء اهولكءات نأ :تابجاولا هذه مكل لالح قوداص تيب نم يذلا زيبكلا نهاكلا ايزوع مهل لاقف د ترثك يتلا
 ' مذه مهاطعلو هبعش كراج هللا نال نيكاسملاو ,افعضلل هرطعا اهنم لفق امو اوعبشاو اولكف تلخد هللا تيبل ابنال
 اولجو < اوعيصف :اقوفص هللا تميب ين اوعئصا ايقرح لاقتف #* هلك ليارسال هوطعا اهنم لصف امو ةرثكلاو ةكربلا

 + هرخآ يعمشو نانكلا' يريل ينب نم ابيلع نومكمتملا ناكر ةئامالب تاسدقمو ةرشع نم ادحاو تابجاولاب
 نومكمتم مهلك .الره هرخل ايعمشو اينبو ماثامو اويحتمساو لايلأو رافازويو ثومريو لييوساعو ثاحانو ايزوعو لياحانو
 بابلا ظفمح يويث يب نم انيماي نب ايراقو # هللا تميب ةقث ويرزعو كلملا ايقزح رمأ ام لثم ينانكلا دي يلم
 ايندض#و ايرماو ايعنفشو عوسايو نيساينبو نوداع نوعيطي اوناك» #* نيسدقملا سدقو هلل نيبارقلا يلي امم يقرشلا
 يلا ”نيقتم ةثالل ءانبا نم زوكذلا اوطغيلو * ريغصلا لثم ريبكلا مسقلا مهترخا .اطعا يلع نينمتوم ةنهكلا عايض يف
 نيبويللاو ةنهكلل اطعي رمخو تميز موي لك يف ميتبصناو مويب موي مهباسح # هللا تيب لخدي نم لكل قوف
 مهياسنلو مهعيمجل :يطعي تيرلاو #* مهتافصانم نمو مهفاقوا نم قوف يلا نص نيرشع دالا .نم مييابا تويبل
 < ملو داسجالا نيسدقم اوناك نوره ينب نآل *  نوسدقم ةنامآلا يف نيذلا ليارسا يب ةمأ لكلو مهتانبو مهينبلو

 يف لجو لكل هتنابجاولا نوطعيو ءامسألا وفورعم لاجر ةعيض يلا ةعيض نم نورودي اوناك لب ءاسنلا اوبرقي اونوكي
 لك يف # هللا يدي نيب قحاب يثمو اليمج لمعو اذوبي ريام يف كلذ ايقزح عنصو # نييويللا لكو ةنهكلا
 * ملصاو لمعو هبلخ لكب هيلا هللا بلطو اياصولاو سومانلا تو هللا تيب يف لمعي نا ءادتبا يتلا لامعالا

 نوعللاو ينادلا لصفلا
 اولبقأ اهناكسل لاقو ةميلقع نوصح يلعو اذوهي يلع ميظع شيج لصوملا كلم بيراعتس ءاج كلذ دعبو

 * ميلشروا يلع برعلل ةشويج رياسو ءاج دق لصوملا كلم بيراعتس نا ايقزح رظنف * يا اولاعتو ينم
 ارطفو بعشلا عمتجاو # هواربك هوعاطاف ةنيدملا نم ارب ينلا نويعلا ءام مدر يف ةتربايجو هوامظعو وه رواشتف
 اجرب ينبيف -* ءام دجحبف يجا لصوملا كلم نوكي ال اولاق مهنال ضراآلا فوج يف ينلا ةميظعلا ةيدوالاو نويعلا

 برها نوعتصي الاجر ماقاو + احامرو اسارتو اريثك احالس ايقرح عنصو هايملا يراج» نوسجين# اضياو روسلا بناج
 الو اومصاخو اومظعت + مه لاقو م.ملكو ةقيدملا عمج* دنع يلا هرلا مبعمجو ةرشعلا يلع ادحاو ةمالا يلع

 انبلا هللا ةنعسمو دنهملا قوق هعم .نال * مهعم امم رثكأ نحن انعم ناف لصومملا كلم مادق نم اوعزفت الو اوفاغت

 ميلشروا يلا اشيح بيراعهتم ثعب كلد دعبو # انوهي كلم ايقزح مالكب بعشلا بلق يزعتف انع براحب
 * مبل لاقو ميلشروا يف اوناك نيذلا ادوبي ينب رياس يلع هعم هواربكو يداولا يلع اسلاج وه ناكو هديبع هعسو
 . مكيفطي ايقزحو < ميلشزوا يف نوسوبح نوسلاج مكنال نولكرتت نم يلع اياق لصوملا كلم بيراختس رما اذكه
 وه»“ْنيا' * لسزملا تكلم دي نم انصلخمل انهلا هللا نأ مكل لوقيو مكب رخو شطعلاو عوجلاو توملل مكملسيو

0 



 هيلع اوعلطاو دححإو عيذس مادق اود ميلشروا ناكسو !نوهي تيبل لاقو :ميابذتاو مباذملا ينفا يذلا ايقرح
 نم مهوصلخل نا بوعشلا هيلا اوردقي ملو ندملا بوعش ريا يف ياباو ان هتعنص:ام نوفرعت لعلف . «.روخلا
 مكيغطي الف نالو * يدي نم مكيمحل نا هللا ردقي فيكف مهن دم يدي نم اره نأ اردت“ له * انيدابأ

 نا اوردق ام تاكلمملا لكو بوعشلا لك يدي نم مكيجن# مكهلا ردقي سيلف هونمات الو اذه يلا مكلكي الو ايقزح

 مادق ةذمدع هلاق ام اذه » يدي نم مكصلخمل ردقي ام مكهلا اضياو يابا يديا نم 1 يدب ىم مهندم اوصلخ#

 هللا نا ليارسا بعشل لوقيو ليارسأ. هلا هللا اهب ريعي لياسر اضيا بمتكو # هدبع ايقزح مادقو“ هلآلا برلا

 أودع اصو * يدي نم هتنيدم يجينا نأ ردقي ال ايقزح اضيا اذكف ايدي نم مين كمف اوه اوردقي مل ندعلا اذه

 * ةنيدملا روس اوذخاي نا ءاجر مهوبعريو مهوعزفيل ميلشروا روس يلع سلاجلا بعشلل ةيلاربعلا ةغللاب لاع توصب
 كلملا ايقزحن يلصف # ميهيديا لامعا. يلع مهيناكي هنا .ميلشروا يلع طلسملا هلالابو ضرالا بوعش ةبلاب اوفلحو
 ةوقلا ةربابح رياس كلهاف همادق نم اكلم هللا ثعبو + امهتالم هللا عمس اذه لجالو هللا مادق يبنلا ءايعشاو
 يلا ءاجو هجولا يزاخ هتنيدم يلا لسوملا كلم عجرو ا كلم شيج نم اوناك نيذلا نيطلسملاو كرولملاو

 يدي نم ميلشروأ ناكسو ايقزح هللا اجو * اقبرح# هعلض نم اوجرخ يذلا ةوئب ةولتق كانهو هتهلا تيب
 اوطعاو ميلشروا يلا هلل نيبارق اوباج ليارسا ينب نم ريثك» # ا نم لك دي نمو لصوملا كلم بيراعتس
 دعي نمو #* بوعشلا كرلم رياس نم مظعا قوف يلا ايقزح عفتراو اذوهي تيب يف يذلا كلملا ايقزعل اياده
 يدي كتسعنص ام لثم سيلو يل تبعنس ةريثك ارارم لاقو هللا مادق يلصف توملا يلا يتح هيقرح لع كلذ
 ناكس يلعو اذوهب تيب يلعو ةطغسلا هيلع تاجف هبلق يف ربكت هنا اهببس نلل ابلتعا 1 :هذهو - -* ينتيفاك

 ناكو « ايقزح مايا يف هللا بضخ مهيلع يجب ملو ميلشروا ناكسو وه هبلق ربكت امل ايقزحن لتعاف -* ميلشروأ
 بفااعمو * تيرلاو رملاو تافغلاو + بارثلاو قردلاو روخبلاو رهاوجلاو لاملل نزاحخضمو اميظع .اراقوو الام

 اهفرسو اهتبج نم ةيلاعلا ءاملا نويع نس دق ناكو * ةريثك ةينق هاطعا هللا نال ناويحلاو ميايبلاو ناريذلاو منغلف
 ضرألا يف هاطعا يذلا هللا سومان بلط». #* هلامعا رياس يف ماقتساو دواد ةعيض يف يذلا! يبرغلا بهل يلا

 رغس يفو يببنملا ءايعشأ ةربل يف هبوتكم ةنسعلا هقرطو هتاريخو. ايقزح ظافلا رياسو # هبلق يف يشن لك فرعو

 !ذرهي ونب هل اوعنص راقوو ةميظع 0 دواد يرق يقاربتو ميابا عم ايقرح عمجتلاو + ليارساو اذوبي تلرلم
 . + ميلشروا يلا ابعجرو هتوم يف

 نوثلقلاو ثلاثلا لصفلل .
 مادق ءوسلا عئنصو ا ا و ار تلا ل ل ىلا نا نا ني نبا نم كل

 اهعنق ينلا مانصالا عياذم ينب عجرو + ليارسا ينب ماذق نم نيعراقم اوناك نيذلا بوعشلا لامعا لثم هللا
 مياذم ينتبا مث # هللا تيب يراد يف ءامسلا موج عيمجلو ابل دج ةرومن عنصو ناثوالا دمح* ماقاو هوبا ايقزح
 يراد يف ٠ 0 سشيج لكل اهانتباف #*« ديالا للا يمسأ نوكي ميلشرواب هنع برلا لاق يذلا برلا تميب يي

 لوقب لاقو رهجلا عدصو تداذوعشلا ذوعشو نويعلاب ذخاو مونه نب يداؤ يق راثلاب هنبا قرحاو * برلا تيب
 ةعبراب سورا ةعبرا هل امنص عمرو # هلامعاب برلا طغساف هللا مادق اريك اس عصسو تافارعلاو نيينادلكلا
 طابسأ رياس نم يل هتردخا يذلا تميبلا اذه ةئبأ ناعيلسلو كوادل هلثا لاق يذلا ءناكملل ين هللا تيب يف هوجو

 يلا ضرلا هذه نم ليارسأ نيب نم جرخأ نوعا الو < ادبا يلا يرون هيف'نوكيو يراقو هنكسيل ليا ارسأ ينب

 اسنم اغطاو يموم يدبع 0 يذلا سومانلا ريام نم هب مهترما امك اوعنصو :ةيظفح نا ميهابال اهتيطعا
 هيموقو اسنم هللا ملكو * مهعادق نم هللا مهدابأ نيذلا ةفودشلا لكم رشلا اوعنصيل ميلشروأ ناكسو ادرهي

 نيحو + لباب يلإ هب اورو لضالالاب افق نس ادم اوذخاف لسوملا كولم نهيلع هلفا ناسراف + اولبقي ملف



 يلا هدرو هتالص هللا عمس يلص املف + .هيابأ هلا برلا يدي نيب ادج عرفو هبلا هللا مادق يلص رمالا هب قاض
 دواد ةيرق يلع اينارب اروس ينب كلذ دعب نمو + قحلا هللا وهو هعم هللا نا اسنم فرعو هكلم يلا ميلشروا

 يف برعلا .اربك ماقاو ادج هالعو ينارب روسب اهلك ميلشروإ نصحو نيدايصلا باب لخدم يف رهنلا ناح يبرغ نم
 مباذملا رياسو هللا تيب يف تناك يتلا ةتومنملا 2 ةبيرغلا ةهلالا دعباو د انرهي يف يتلا ةمارلا عايض رياس
 ةلوبقملا .ميابذلا مبذو هللا مبذم يتبو #* ةيرقلا نم .ارب يلا اهحرطو ميلشرواب هلا تيب يفو لبجلا يف اهانب يتلا
 رياسو #* مكبلا هللا مادق الا مباذملا يلع اوعلطت ال ميابذ»و + اديع ليارسا هلا هلل عنصي نا اذوبيل لاقو اناريث
 يذلا كولملا رافسا يف ةبوتكس هللا مساب هيلع اوبنت نيذلا ءايبنالا ظافلاو ههلا هللا مادقيلص يتلا هتالصو اسنم ظافلاآ
 نائوالل .ةنهكلا ماقاو مباذملا اهيف انب يتلا عضاوملاو هبونذو هاياطخو تمعمس يتلا هتاولصو »* ليارساو اذوبيل
 * هدعب هنبأ نوما كلمو ازاغ ناتسب 33 هيمي 3 نادر هناا تب نم محا * يسينلا نافاص يف ةيوتكم

 مانصالا رياسلو هوبا عنيص امك هللا مادق رشلا عنصو: * نيتنس ميلشرواب كلمو ةنس نيرشعو نيتنثا نبا ناكو
 دديبع هيلع اوركامتف «افارللا هنكل هللا مادق نم هوبا فاخ امك هللا نم فخ ملو د دجس ناثوالاو

 ' + هدام اورئاهت نزالا يقرا ميتعخ ردت تا

 00 نوثلشلاو حبارلا لسقلا

 علقي يدتباو . ميلشروأ ا و 3 0 ةرشع يب لسان هيلا واد هلال ل ءادتبا 9 ناك ذا
 اوناك نيذلا سانلا رباقم نيب مهدامر يرو مهقحسو # عنص ام رياسو ةرومنلاو ناثولاو مباذملا مهنيب . نم.

 تيبو "ا يس ادوهي رهطو رادلاب مهقرحأو مهروبت نم مهشبنو 0-- ناك نيذلا 0 دأبأو ْ »ع >

 رب نهاكلا يل رثحاو : 9 هللا لا تب ريم ل لو علا ممم اس لا ب الم ثور

 يف نيمكحتملا 6 عانص ديب يلع يلطعأو باروبالا سارح نييويللا عمجو د ميلشروا ناكس رياسو نيماينبو
 00 ةرامعل بشغلاو رهاوجلا نورتشي نيذلاو نسيانبلاو نيراجتلاو تيبلا ديدجتل قننيل الام اطعاو هللا تيب
 مهوامسأو . ءامكح مهلك مهو سدقلا عيادص . ةنامالاب نوعنصي اوناك نيذلا لاجرلاو * ادوبي كاولم هبرخا يذلا

 * نوحبسي اوناك نيذلا 0 نوميدقتملاو ثهاق ينب٠ نم مولاسو ايرخسو .يرارع ينب نم ايدبوعو ثاحان
 .ةاروت رفس نهاكلا ايقلح دحو هللا تتسميي يلا لخدي ناك يذلا لاملا نوجرخ# اوناك نيح 0م عيانصلا عابص رياسو

 هللا تيب يف ةيرونلا رفس تدجو دق رفاسلا تك لا يندم دي يلع هاطعا ناك يذلا هل

 2 * عيانصلا ا ةسوفللا ةينايعلا نوطعي هللا تيب قرامعل لاملا وجر .#* نوعنصي نيذلا كديبع
 كلملا عا 07 * كلملا“ مادق نافاس هيف يرقو نهاكلا ايقلح داطعا اذه. لاو رفسلا كلملل رفاسلا نافاس
 ةقث ايساو ملعملا نافاسو اضيم نب روخاباعو نافاس نب نوقيخاو ايقلح كلملا رما» # هبايث قش سومانلا ظافلا
 رفسلا اذه طظانلا لجل اوعي. يلعو ليارسأا يب همأ يلعو يلع هللا مادق اولص اوصضعأ »* مسل .لاقو لاملا تميب

 * رقسلا اذه 0 انيلع ةيونعملا 5 0 لا عمس امو 000 اميلع . يتاي يذلا ' 5-0 أس 0 0-0 يذلا



 اولوق ليارسا هلا بابرالا بير لوقي اذكه مهل تلاتف #* كلملا رمنا امك اهوملكر ملعت ميلشرواب تناك» بايثلا
 يرجاو رفسلا يف ةيوتكملا تانعللا لكر اهناكس يلعو دكلبلا اذه يلع ةطخسب يجا اه خ4 مكثعب .يذلا لجرلل
 يجأ فوسف مهيديأ تمعنص امب ينوطغساو ةبيرغلا ةبلالا اودبعو وكرت مهنآل . * ادوهي كلم يلع ابتدع:

 ' هلا هللا رما اذكه هل نولوقت اذك هللا نم نوبلطت مكدعبأ يذلا اذوهي كلم نكلو * هلها ىلعو دليلا اذه يلع

 كبايث تيقشو يمادق تدرسكناو تنزح ابناكس يلعو دلبلا اذه يلع' يتءات يتلا ظانلالا تععمس امل 0 ليارسا
 مالسب كربق يف نفدتل كيابا يلا كعفرا انا 5 لجا نمو + كتالص تمعمس دق اضيا اناو يمادق :تيكبو
 لسراف د باوجلا كلملا اوغلباف اهناكس يلعو دلبلا هذه يلع اهلسرا ىتلا ةطغسلا نم يش كانيع يرت الو
 نويوبللاو مديعلاو 2 ناكو ادري رياسو 5 تيب يل ا 5 * ميلشروا ناكسو اذدوهي عمجو كلملا

 هتاداهشَو 51 داياصو 0 هقرط رياس 5-3 و برلل اعبات 3 / هللا مادق. ناميالاب ففلحو هعضوم يف
 يفو ميلشروا يف دجو نم لك مادق *رفسلا اذه يف ةبوتكملا ةيصولا هذه عنصي هسفن لك نمو هبلق لك نم
 بوعشلا اهب* هللا كلها يتلا ةشحانلا لاعفالا ايشوي قحتو # مهيابا هلا هلل ادبع ميلشروا ناكس عدصو نيماينب
 * مهيابا هلا مادق نم اوليمي ملو مههلا هلل اومتناو ضرالا بمعش رياس اضيا دبعو ليارسا ينب :مادق نم

 ل نيشلدلاو سماخغلا لصفلا

 مهضسحو مهبتارم يلع ةنهكلا ماقأو * لوا رهشلا نم رشع طيران ةلمعا هلا ويم 55 ايشوي عمصو

 سدقلا قودنص اوطعاو هلل اوسدقت ليارسا ينب رياص يف نيمياقلا نييويلل لاقو * برلا تيب :يف اومدخ# نأ
 اوهلصاو د ليارسا هبعشلو مكبلا هللا اومدخا لب مكفاتكا يلع اولمعت الو دواد نب ناميلس هانب يذلا تيبلا يف
 مكيابا تيب يف يذلا .زجملا ي ةراهطلاب اوسدقو هنبا ناميلس بتك امكو ليارسا كلم دواد بمتك امك مكبولق

 رما امك اوعنصيل مكتوخا بولق اوعلصاو اهيصف اوهصفاو #* نييويللا تيب يف يذلا رخآلاو بعشلا ينب مكتوخاو
 6 يا ا ا ع ا نيا ا و ا و + . هللا

 يطعاو هللا تيب ءاربكو لياحانو ايرخزو ايقلح نييويللاو ةنبكلاو ةمالل درفا ةوأريكو * كلملا دنع نم هذه فال

 مصفلل نييويلل اودرفا لياعدي دو ايفشحو هيخأ نب ايعمشم ايننكو د» ةيامثالث اناريثو ةيامتسو نيفلا امنغ مصفلل

 * مهبتارم يلع نويويللاو مهعضاوم يف ةنهكلا ماقو ةعنصلا تمهلصناو * ةيام سمخ اناريثو فلا ةسمخ امنغ

 مييابال ءازجا ميابذلا نوطعيو نوملصي نويويللا ناك * مدلا نم ةنهكلا اوحضنو هللا رما امك مصفلا اوعجذو
 مصفلا اوخبط, # اركاب ةادغ لك يف نوبرقي اوناك اذك يسوم سومان يف بوتكم وه امك هلل نومدقي بعشلاو
 ةنبكلا ملصا كلذ دعب نمو #* ليارسا ينب رياس يرجو لجارم ينو ساحن رودق ٍف هل داري ام لثم رانلاب
 ونبو ةنبكلاو مهل اوعنص نويويللاو نييويللا ءاذح محشلاو .ميابذلا نوعلطي اوناك نيذلا مهو نوره ونب مهو مهلاح
 باوبالا سارحو كلملا نيعلاطم نوتريو ناماه عمجو دواد رما امك مهعضاوم يلع فاصا ونب # امادخ نوره
 كلذ يف هللا ةعانص تدعتسإ» # مهل اودعتسا مهتوخا نال مهعيانص نم مهلطبي يشن مهل سيل هنال هبابو باوب لك
 لثمو »* ليارسا ونب عنص ايشوي كلملا رما امك ةدللا يذم ىلع اهرمدت مارذلاو عسقلان وتعيل ىلا
 ةنهكلاو ايشوي هعنص يذلا مصفلا كللذ لثم ليارسا تولم رياس عنصت 7 مل ىبنلا ليومص مايا نم مصصفلا كلذ

 . عسص ايشوي كلم نم ةرشع ةنماثلا ةنسلا يفو ه* ميلشروا يف نيدوجوم اوناك يذلا ليارساو !ذرهي رياسو نويويللاو
 ريصأف نم رعت الام برغألا وقرن 3 هللا تيب ةينا عنصو ايشوي عنص يذلا اذه لك دعبو # ديعلا اذه
 يل يش يا هل لاقو السر رصم كلم هيلا ثعبف # هبراحيل هيلا ايشوي جرن تارفلا يلع ينلا مبنم بيراحتل
 ايشوي دري ملف * يعم نيذلا ةهلالا ككلبت اليل عجراو ينع منتفن تيج كيلا سيل اذوهب كلم اي كعم



 ناك هللا مادق نم نا ايشوي ملعي ملو .جرعالا نوعرف ظافلا عمسي ملو دعتسا برعلاو يضم لاتقلل 'هنال هنع ههجو
 توملا ةبرض ناف نون هديبعل لاقف نيمهسب ايغوي يرعالا نوعرف ببرصضف #2 ايدغم ةيرب يف هدبراعمل يرن اذه
 هيابا روبق يف ةوربقو تدامف ميلشروا يلا هر أورمو هكلم سرف يلع ةوسلجأو ةيرامعلا نم 6 ثمدع ةوزاجلف 7 ينبرجخ

 نيهللصلا رياس ناكو ايشوي يلع يبنلا ايمرا مانو #* ايشوي يلع ديدشلا نزعلا ميلشررا ناكسو اذوهي رياس نزحو
 5 ا وفس يف ةنونكم 0 اهب ليارسا نص 00 ةياغلا هذه يلا نوكبيو هيلع نوحوتي تاعوضاو

 + اذوهيو ليارسا كولم

 ظ ١ نوثلثلاو سداسلا لصفلا
 ميلشرولب كلمو ةنس ةرشع يتنثا نبا ناك + هيبأ دعب هوكلمو ايشري نب زاحوي ضر بمشي ذغاوا

 ةردببو ةضف راطنق ةيامب ىضرألا يلع يضقو ميلشروا يلأ ءاج لا رصم كلم هلزع مث د#* روبش ةشلث
 نوعرف ذخاو ميقايوي همسأ يمسو ميلشروأ ناكس يلعو ادوبي تريب يلع هاخا ميقايلا ماقأو * بهذ

 . ماك نيح ةنس نيرشعو ةسمخ نبا ميقاوي ناكو * تايك :تنايو رصف لا اهي ينمو هلع راغويا حرعلا

 لباب كلم رصنتخ علط همايا يفو . * ههلا هللا مادق رشلا عنصو ةنس ةرشع يدحا ميلشيررواب كلمو كلملاب

 ظانلا رياسو ٠# لباب يلا اهب ءاجو هللا تيب ةينأ عيمج ذخاو د# لباب يلا هب يضمو لسالسلاب هدشو هذخاو

 نيخاوي ناكو * هدعب هنبا نيخاوي كلمو !نوهيو ليارسا كولم رفس ين ةبوتكم اهعنص يتلا تابيسلاو ميقايوي
 فنعي ةنسلا رخآ قو * هللا مادق رشلا عنصو موي ةيم ميلشروا يف كلمو كلملاب ماق نيح نس ةرشع نامث نبا

 ايقدص هناكم رصئتخ ماقاو هللا تميب يف تمييقب ىتمناك يتلا ةرخافلا باينلاو وه لباب يلا هب ءاجو رصنخخا هيلا

 ميلشرواب كلمو كلملاب ماق نيح ةنس نيرشعو يدحا نبا ايقدص ناكو #* ميلشروا يلعو اديهي يلع كلملا يف
 0 ءابنتي نلك يذلا يبنلا ءادمرا عه عرفي مور ةيلا هللا عادت وسلا خلسو »* ةنس ةرشع يدحا '

 :* ليارسا هلا هللا مادق يلصي ملو هبلتو هتيقر ظلغو ليارسا هلا هللا مساب هل فلح دق ناكو رصنتخ# يلع يصعو
 هللإ ثصعمف * ميلشروا .يف سدقملا تيب اوسجنو ممالا ريام لثمك تبذكلا اوعنص بمعشلاو نييويللاو ةقهكلا لكو

 نورهتيو هللا ةكيالمب نوكستي اهناك» .+ اقتنا يتلا ةمالا يلع محرتيل نوساميو نوزكابي اوناكو ةكيالملا مهيابل هلا
 هتللم مهيلع هللا علطاف #* انش مهل نكي ملف هتما يلع هللا ةطخم تمععلط يتح ءايبنالاب, نوكعتيو مهظانلاب
 يلع الو يراذعلا يلع الو .لافطالا يلع محرتي ملو مهسدق تيب يف بررحلا يف مهنابش لتقف يلسوملا نيينادلكلا

 كلملا ءاربك نيازخو راغصو رابك هللا تيب ةينا رياسو # هيدي يف مهملس مبلكو نبللا نيعضار ىلع الو خويشلا
 بايثلا عيمجو رانلاب اهترحا عايصلا رياسو سدقملا تيب راوسا علقو هللا تيب قرحاو * لباب يلا مهابس ميلك
 :ف يح هتلودلو اديبع هل اوراصف لباب يلا هب يضمو لتقلا نم لصف ناك يذلا يبسلا ذخلو : *. اهدابا ةرخافلا
 يتح مليالا رياس اهتبسب ضرالا .ميرتست نا يلا يسبنلا ءايمرا يف ملكت يذلا هللا ةملك تتوب + سرفلا كلم
 ا ءايمرا مف يف هللا ةملك مقغتل سرفلا كلم شروكل يلوالا تسلا فو *أ نس نوعبس مت

 سرفلا تكلذم شيوك يي كلذ قرقن مقا زكا هيف انك بسلك كاسم راسل ياو رق ل

 ناك مث ذره ف يلا ميرا يف نيب د يذب نأ رما يذلا وه ءامسلا هلا هللا يناطعا يتلا ضرالا تاكلمم لك
 * يجيث علطي نا ديري هلآلا هللا هبعش رياس نم مكنم

 يمسي يذلا مايالا رابخلا بانك نم يناثلا رفسلا لمك
 ظ ١ ميمايه اربد مينأربعلاب



 سومانلا يراق يفاكلا اروعل لؤالا رفسلا

 لوالا لصفللا:

 ا خو هدرا مف ىلع برا ملك مامن دع نياق تلم شوق ينس نم ةقس لا ف ناك مل

 58 9 5 ةضغب ناكملا 1 هد هيف انكأس ناك َ ثيحو ىكامالا يوي و با

 نم لكو نويويللاو ةنهكلاو نيمايثيو اذوب .ليابق ةنكارا ماقف  ميلغروا يف يذلا هللا تسيب ىلا سفن ةبيطب
 ةضفلاب .مهووق مهلوح ناك نم هلكو « ,سدقملا تسيب يف يذلا برلا تسيب رانب يلا دعصيل هيو هللا كرح

 ينناك يللا 1 جرخا شروق تا #* ةييطا ةميمفن تناك نم رد ايادبلاو تاوفلاو عاتملاو ا

 ةعستو ضف ةدارب مفلاو 2 ةزارر نيل اهودم ! فهو اذهب نيكرأ اراماباسل اند هيئاربعلا اطامغي رد د رشم يدي

 نم ناك املكف + فلا ةينآلا رم كلد يوسو ففعصلا ةضفلا نو بهذ يروراص نييبلُتو * هلدبم نبل رهثسعو

 ْ + ميلشروا يلا لباب ةعجر نم اراسابس عم دعص املك ةيامعبراو بفالا ةسمخ ةضفلاو بهذلا ةينا

 يناثلا لاصفلا /
 سدقملا .بتميب يللا اوعجرو لباب .كلم رصنتخ مهلقن يتلا ةلقنلا يبسلا نم م أودعص نيذلأ ةروكلا ينب د يالوهو

 .رافسم ,ناسالاب هياخدوم سايراسو .,سايساعأ عوشيو لبابرز عم اوواج نيذلا * هتنيدم يلا لجر 3 !دوهي يب

 ةيامثلث ايطافاس. ينب * نيعبسو نهنثاو ةيامو يئنلا سروف يلب * ليارسأ موق لاجر ءاصحا اناءاب موار .ءاوغي

 ينثاو لا ايناسوي يبل اوم شبان يحب * نيعبسو ةسمخو ةيامعبس سرأ ينب * نيعبسو نينثأو

 ا وا ا تلا ا ا
 نيتيامو 0 داجسسا ,ينب « نيرشعو ةثلثو ةيامثس يباب ينب #0 ني رشعو ُةقلُيو ةيامتس_يونب ينب * ىييتسو

 ةيامعبرا ميدأ يع * نيسمخو .ةتسو نيفلا اوغاب يب * نيتسو ةتِس ةيامتس .ماقاوياذأ يني * نيرشعو نينثاو

  افوهي ينب * نيرشعر ةئلثو ةيامثلث ءاوسي ينب #* نيعستو ةينمث ايقزحل ريطا ينب * نيسمخو ةعبراو
 ةقلث يام ىيالدب يب * نيهستو ةسمخ رباج يب » نيرشعو ةنلثو نيتيام موسأ ينب *  رشع ينثأو هيام

 * نيعبراو نينثأ ثومسي ينب . * نيرشعو ةينامثو ةيام ثوثانآ ينب * نيسمخو ةنس افوطن يفي د نيرشعو
 لاجو * نيرشعو 00 ةيامتس .يياباغو امار ينب * نيعبراو ةثلث ةيامعمس ثوريدو اريفخ ميرايئايرات ينب
 ينب *  نيسمخو نينا وبان ,ينب . « نيرشعو ةلث ةيامعبرا اياو ليثب لاجر * نيرشعو نينثاو ةيام سامغ#



 ينبب + نيرشعو ةيامثلث مارا يب + نيسخو ةعيزاو نسيامو كارما يب * نيسمخو هتسو هيام بجام

 ةيامتسو فالا ةهنلث ءانس يب * نيعبراو ةسمخ ةيامثلث احيرا يب » نيرشعو ةسمخو ةيامعبس نوأو تادول

 ينب « نيسمخو ةثلثو فلا ريمأ ينب *« نيعستو ةثلثو ةيامتس عوشي تميبل اوداي ينب ةنبهلا * ىينلتو

 ينبل ليمدقو عوشي ينب نييويللا * نيعبراو ةعبسو فلا ماربا ينب * نيعبراو ةعبس نيتيامو فلا روساف
 ريطا ينب مولاس يب نيباوبلا ينب * نيرشعو .ةينامثو هيام نيحبسملا ىفاسا ينب » نيعبراو ةعبس ايوداينب
 يغب انوما ينب لانوس يفب سينثنلا د * نيشلثو ةعست هيام مهعيمج يابس ينب اطيطا يب موقاي ينب نوملط يب

 ينب يمالاس ينب باغا ينب * بوقا ينب اباجا ينب انابال يب »* نوداف ينب ءايس ينب سداق ينب * كثواباط

 ينب 3 *« يماب  ينب يساف يب ازا يب + مازغ ينب دوقان ينب نوسار يب * ايار يب راج ينب ليدج يب + نانا

 / * اسرا ينب اديم يب كثولاسب يب * رورأ ينب افوقأ ينب قوبقب ينب * نيسوفان يب نينويوم ينب انسأ

 ل ا ا مانا يباارتتا يب + امات ينب راسيس ينب سقرب

 « يامع ينب ميويابشا كاراشاف يب , ليطا ينب ايطافاس يب 2 ليدج يب نوقرد ينب الي ينب * روداف

 ناديا بوراش اسبيرالات . ململت نم اد امل ءاليه * نوعستو نيدلاو ةيامثلث املسيدبا :يدبو نيناثاملا عيمج

 ةيامتس دوقان ين ”اويبوط ينب ايالاد يب * ليارسأ نم مهعرزو ميليابق ةيسنب اوربخل نا اوعيطتسي ملو ريعأ

 ةءرم يذعلجلا يالزرب تانب نم ذخا يذلا يارب يب سوقان يب ايليا ينب ةنبكلا نمو * نيسمخو نينثاو
 مهل لاقف * تونبكلا يلا 1 ولا و مهل اباثك اوبلط ءالراه * مهيامسا يلع يمسو

 نيفلاو نيتوبر :ةسينكلا عيمجو #* نيماتللو نينطفلل انهاك موقي. يتح نيسيدقلا سدق 3 أولكأي الا ءاسورلا'
 * نيتيام تايزاقلاو ءارقلاو نينو ةعبسو ةيامثلثو فالا ةعبس ءالوه ميهيامأو مهديبع م * نيتسو ةيامثلُتو

 ةعبس مقريمحخو .نيثلثو ةسمخو ةيامعبرا مهلامجو * نيعبراو ةسمخو نيتيام مهلاغبو نيثلثو ةتس ةيامعبس مبليخو
 يبلا اوزاج سدقملا تيب يف يذلا هللا تيب ىلا اوواج ام دعب ليابقلا .اسير نمو #»* نيرشعو ةيامتسو بنالا

 ةسمخ ةصفلا نمو .لاقنم فالا ةتس بهذلا نم لمعلا زونك يف اوطعا + يرد راو هس رديتر ةللا عسب

 عيمجو مهتذم يف نيباوبلاو ءارقثاو بعشلا نم نيذلا نييريللاو ةنهكلا سلجو * يام ةننكلل بايشثلا نمو فآلا

 * مهندم يف ليارسا

 5 تاانلا لصفلا

 عوشي ماقف' .٠ * ميلشروا يلا اوعمتجا دحاو لجرك بعشلا ذينيح ذينيحو مهندم يف ليارساو ناسا رهشلا كرداو
 امك ةمات تاقرحع هيلع اودعصيل ليارسا هلا مبذم اونبف هتوخا ف ليثلس نبا لبابرزو ةنهكلا هتوخاو قاداسوي نبا.

 تدعضو ضرألا بوعش نم مهسبتلا عزفب هنيه يلع ميذملا اويهف * هللا لجر يسوم سومان يف بوتكم وه

 ددعب موي لكل تاقرحتو هبوتكم وه امك لاظملا ديع اوعلصو #* ةيشعو ةركب برلأ يلا ةيمات تاقرهملا ةيلع

 رذني رذن لك سدقم برلل ديع موي لكو ةلهالا يف تاعبانتم تاقرعح كلذ دعبو د ةمويب مدي لك ةيسرلاك

 يعاطق اوطعاو .* سسيي مل برلا تيبو برلل تاقرححم نوبرقي ادب عبانلا رهشلا نم دحاو موي يف هلل
 ةيحان نم نانبل نم زرأ بشخ# مهويجبل نييروصلاو نييناديصلل انيزو انارشو اماعطو نيراجلاو يركلا ةراجتلا
 ٍكانلا ربهشلا يف ميلشروال هللا تيب يلا مهيج# نم ةيناثلا ةنسلا' يف ناك املق * سراف كلم شروق رمأ امك افاي

 ميلشروا يلا يبسلا نم ءاج نم لكو نييويللاو ةنهكلا مبتوخا ةيقابو قوداص نبا عوشيو ليئالس نبا لبابرز يدب
 هيعبو عوشي ماقو * هللا تيب ين لامعالا لمغي نم يلع كلذ قوف او ةنس ييرشع نبا نم نسيويللا اوماقاو

 سيويللاو * مهتوخأو مهيدب دادانب يب هللا هتميب يف لامعألا لمعي نم يلع اذوهي ينب هينبو ليمدق هتوخاو

 ملام هنا برلل .ميباستو روسب مهوباجاو # ليارسا كلم براد يدي يلع هللا اوعجسيأ لصالصلاب فاما ينب



 * برلا تيب ساسا يلع برلا نوحبسي يلاع توصب هلك بعشلا 538 ليارسا يلا دبالا يلا هتمحرو
 اذه اوار املف سسا ام دنع لوالا تيبلا اوار نيذلا ةضيشملاو :ليابفلا اسيرو نييويللاو ةنهكلا نم نيريثكو
 تروص فرعي برعشلا نكي -- 7 ا 0 نوح تامالعب | ديدش 1 اوكب تيبلا'

 عبارلا لصفلا
 لبابرز يلا أوندف * ليارسأ هلا برلا تميب نونبي يبسلا يب ناب نيماينبو ادوبي نونرح نيذلا و عصسف

 روسأ كلم نودرسا ا نعنو مكلثم مكهلا بلطن اننال مكعع يبن مهل .اولاقف ليامقلا اسير ىلاو

 تميب يئبن نأ مكلو انل ميقتسي سيل ليارسا ليابق اسير ةيقبو عوشيو لبابرز ممل لاقف + انهاج انباج يذلا

 نع مهوسبحت#و مهوعنمي ضراآلا بعش ناكو * سراف كلم شروق اناصوأ امك انبرل ينبن اندوحو انكل انبلا
 يف 2 * سراف كلم شويراد كلم يلاو شروق مايا عيمج ين مهتمه لاطبا نوديري مهيلع نوراتكيو # .ءانبلا
 . بمتك تسسعترا مايا يفو # ميلشرواو اذوهي نكسي نم يلع ةفيحص اوبتك هكلم ءادتيا يفو يسرافلا سوروبثحا كلم
 اينايرس اباتك جارخلا بمحاص بتكف سراف كلم تسسعترا يلإ.'هديبع ةيقب عمم ليابط نبا طاطيرتم ملسب
 ام اذه *« كلملا تسسحترا ميلشروا يلع ةدحاو ةفيحس بتك بتاكلل ياسمسو مطلب نبا موار * اسلم

 نييلبابلاو نييواشراو نيياسرفاو نييالفارطا ياشتاسرفا يانيد هديبع ةيقبو بتاكلا ,يأسمسو ماطلب نبا موأو يضنا

 ربعم ةيقبو نورموش ندم يف مهنكساو ميركلا ميظعلا رافانسا مهابس يذلا ممالا ةيقبو + نيينودلاو نييناسوسلاو
 * رهنلا ةزيج يف يذلا لاجرلا هديبع كلملا تسبسعترا يلا هيلا اونعب يذلا ةفيسصلا ريدصت اذه #رهتلا
 اهونبي يذلا ةثيبغلا ةفلاخملا ةنيدملا ميلشروا يلا اواج انيلا كلبق نم اودعص نيذلا دوبهيلا نا كلملا ملعي
 تمععفر نأ اهناطيحو تددج نا ةئيدملا كلت نا كلملا نالا ملعيلف د اهساسأ اوعفر دقو يه ةمات اهناطيحو

 كلملا فئاخ امم يبي نا يرن نأ. انل يغبتي سيلو * كلملا رضي امم اذهو هاطعت ملو جارغلا كيلا يدوت مل
 ةنيدملا كلت نا اذه ملع دجتل.كيابا ناويد رتافد يف رظنتل * كلملا اهيا كانملعاو اذه انثعب كلذلف
 ثسعبف * ةمالس كل سيلف تنصحو تينب ناف * اهيلا ديبعلا برهت روكلاو كاولملل هةيصاع ةفلاخم تناك

 لهأ نم رهنلا ةزيج يف يتب نمو هةيرماس يف ناكسلا مهذينع ةيقبو بتاكلا ياسمسو ماطلب موار ىلا كلملا

 اندجوو انشتفف كلد رماب' ترماو * يدي نيب يعد دق ائيلا متدعب يذلا جارغلا بحاص لاقف #* ماللا

 ميلشرروا يف نونوكي ءايوقا. كولمو + انيلا نوبرهعي باربلاو نيجراخلاو كولملل ةيصاع طق ذنم ةتيدملا كلت
 * ةنيدملا كلت انبت الو لاجرلا كيلوا لاطبا نآلا مكيار نكيلف ه اريثك اجارخ نوطعيو ربنلا يحاون. نوطبضي
 بمحاص يرق امل كللذ دنع د كرلملا .ةبصانمو داسفلا رثكي اليل انلبق نم كلذ رماو ايار نم مكعنم نوكي يكل
 اذوهيو ميلشروا يلا ةلمهجب اوقلطناف بتاكلا ياسمسو موار يدي نيب ديبعلا نم هباحتاو كلملا تسسعترا
 كلم نم ةيناثلا ةنسلا يلا هلاطبا ناكر ميلشروا يف هللا لمع لطب كلذ دنع #* ةوقو ليغ وه قلطناو
 ظ ظ * شويراد

 سماغلا لصفلا

 دنع # مهيلع ليارسا هلا مساب ميلشرواو اذوهب ريف نيذلا دوهيلا يلع ةوبن اودا نبا ايركزو يبنلا يبيح ايفل
 هللا ,ايينا مهعسو ميلشروأ يف ذ يذلا برلا تيب ءانبب اودبف قاداسوي نبا عوشيو ليئالس نبا لبابرز 1 تلد

 هذكه مب اولاقف ديبعلا .نم هباحساو يانازوباترسو رهنلا ربعم يلاو يانثت مهيلا ءاجن نامزلا كلذ ىف #* مينيعت
 هذه نونبي نيذلا لاجرلا اها يأ ميل اولاق مث *_قازرلا ذهب اوموقتو تميبلا اذه اونبت نأ مكرعا نم
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 بحاس يلا عفر كللاأ فخ شوبرا يلا كلخ حفر يتحن مهراطبب ملت اذهب يبس يلع هلل .انيعو + ةئيدملا
 اوناك نيذلا ديبعلا نم هباسصاو'ينازوباترسو ةفيحص رهتلا ربعم يلع لثولا يائئت ثعبف اذه دنع : * جارغلا
 ناويراد اع ملل كركر هيرب تب ا احم ه كلملا شيراد يلا ربل! طش يلع:ريطاوت اضيا
 جراجتعا يبي وه اهنا -مظعالل هلا ىميب ىلا يذوهيلا ةروك يلا انقثطنا اتنأ كلملا ملعي نإ بسجاو #* كلملا
 ْ ممل القو ةتعيشملا كيلوا انلاس انناو * مهيديا يف رسيم عيفر لمعلا كلذو ناطيحلا يف عضوي بشخو ةراتخم
 د تحوم ويموت وي ءامسأ نع مهانلاسو * قازرالا هذه أوحرختو تيبدلا اذه أونبت نأ مكرمأ

 كامو ةريثك نينسم لبق يبس. ناك يذلا ا ل نأ ىلا اا يالا ياا علا

 انبي ن؛ كللملا شروق رمأ كلملا شروق كلم نم هس“ لوا يف ناك املغ ا لباب يلا هموق ابسو تيبلا اذه
 تيب يف ناك يذلا تسبلا نم رصنغخ ذخا امم ةضق وأ بمهذ نم تداعتمالا لكو # هللل تيب تميبلا اذه

 .هل للتو + .نزاملا راسيمسل اهلهعو كلملا صراخ نم كلملا شروق اهجرخا كللملا لكيه يلإ هادوو سدقملا
 ساسا ساق راسيبس ءاجن كلة اهنع ٠ * اهاكم يف سدقملا ىيب يف يذلا تيبثا يف اهعضو اهلك ةينالا هذه نحل
 نب نال كللملا يار ناغ. * متي ملو هوني: اولعج ذيتيع نمف سدقملا تسيب يف هللا تيب وه يذلا تيبلا اذه

 يذلا هلثأ تيب ءانمب رم يذلك وه هناو شروق لبق نم كلذ نا ملعي يكل لباب تزلم كولملا نيآزخ يف رظني
 7 ابا نوير اوربا يووم ادا حب ينج اع حملا طاح سا بحبو

 سداسلا .لصفلا ©

 فخ رق هيف بوتكس راسل طين نابت يف دج « لباب را ف يلا كلما ازخ يف كلذ هنعرطد
 ناعملاو.سدقملا تيب يف :يذلا-هللا تيب ءاغبب رما كلملا شروق كلم نم ةنس لوا ين ناك امل 2 .انبلا

 ةيوق :ةراجح -سيماودب فثلثو # اعارخ نيتس هضرعو اعارذ نيتس همافترا رادقمو مهحابد هيف نوحي يذلا
 تيبلا, نم رصصخ خخ يفلا ةضفلاو تهذلا ةينالا ىرتو م كلملا تريب نم ةقفنلا نوكتو هببشخ ساعي دو

 ديبعلاو نازيرباست رهتلا ربعم يف ةالولا نمح ناك نم نالاق » هللا تميب يف اهعضوو سدقملا تيب يلا اهدرب رماو
 نم لكو هللا ىنيج لممم لمعمل اذه ىنآلل اوكرتاف * نوديعب مه نيذلا رهنلا ربعم يب نيذلا ٌصسرفأ هعم يذلا

 ةويشم يف نوثدحت ال نأ رماب انآ تحرم؛ دقو + هناكم يف هللا تيب اوئبيلف مهتخيشمو كريييلا ءاسير نم ناك

 نم نييلانبللل قازرم نوكت رهتلا ربعم نم يدري يذلا كلملا جارخ عاتم نوكيو تميجللا كلذ اوني يكل يشب دوهيلا
 | برشلاو ململاو حومقلا نو .امسلا هلا مياجذل نافرغلاو شابكلاو لوجتلا نم مهتجاح- لك * نولطبي. الوم كلذ
 هلال ةبيط ةحاار اوبرقي يكل < الام امك موي لك يف اوطعيلف سدقملا تسيب يف نيذلا ةقبكلا ارلاق امك تبرلاو

 ةبشخ ذخوتو هلزتم مكي رمالا اذه لطقي لجر لك نإ ترما دقو * هينبو كلملا ةأيح ماودل اولصيو ءامسلا

 هبعش لكو كليم لك كلهي تيبلا كلذ ين همسا نكسي يذلا :هللاو ا كللصيو هلزنم نم

 » ةففنيلف يرماب ترما شويراد انا سدقملا تيب تميب يف ي ملا هللإ تريب كفسيو هدي طسبي نأ يلع يرتجي

 اوذفنا كلملا شويراد مهيلا ثعب نيذلا ديبعلا نم مهياحتساو نازارب داسو ربنلا ربعم يف يلاولا يانشت كلذ دنع

 0 يارب ءانبلا اوممتف اودأ نبا ايركزو يبنلا سواجأ وبن يف نييويللاو نودبي دوبيلا ةكيشم تمناكو * هيأر

 ةنس يفت رأذأ رهش نم مايا هكلت يش تميبلا كو اومعف *  سراف كلم محلا شويرأ دو شوت يأرو 3 0

 وف نفت دوتع رشح يفثأو ير اكرر سك يكاوو لوح ٠ دفرا كسير ديد ل اون * حرغب

 تميب يف يذلا هللا ةمدخ يف اضيا نييويللاو مهبتارم ين ةنهكلا اوماثاو ه#* رشع ينثالا ليارسأ ينب اياطخ



 « لوألا رهشلا نم رسم ةيرا قا عضنلا سيلا قب , أرهصفإو ل ع لا يي ا

 ينب اولكاو * مهسفنالو ةنهكللو م.ئوخال 58 نب تينخ مصناا أوحبدو اعيمج نييويللاو ةنهكلا اوقنت نيح
 + ليارسا هبنر هللا اريلطو ضرلا يف ىيذلا منمالا سيت سنت نم دعتبا نم لكو يبسلا نم مه نيذلا .عصفلا ليارسا
 .انب ىلع مهدعاسيو مهمحريل سراف كلم بلق درو برلا مهحرف نا حرفب مايا ةعبس ريطفلا 'عيع ارديعو
 « ليارسأ هلا يسب

 عباسلا| لصفلا

 نبا مولس نبا 7 ا
 اوسيبا نبأ »* يشب نبا ايزوأ نبا اياراز نبأ ' * ثوارام نبا ايرزا نبا ايرماس نبأ * هبوطيشا نبأ قوداص

 يسوم لا بتتاك وهو لباب نم دعص ارزع اذه » لوآلا نهاكلا نوراش نبا رازاعلا نبا ساعت نبأ
 ينب نم دعضف » بلطي ناك ام عيمج يف هيلع ههلاو هبر دي نال كلملا هاطعاف, ليارسأ بر هللا هالتما يفلا

 + كلملا تسسعبرا كلم نم ةعباسلا هنسلا”يف 9 م ءارقلاو نسيويللاو ةنهكلا نمو ليارسا
 لوالا ربهشلا نم لوالا مويلا يف هنأ + كلملا ةعباسلا ةنسلا نم وهو سماخلا رهشلا يف سدقملا تيب ىلا ارواج
 نأ + هيلع لام تناك هل هللا دي نق ميلشرا يلا ينا سماغلا رهشلا نم لوقا ميلا يلو لباب نم دعي لعب

 رمآلا بفصو !ذهو د ءاضقلا روماب يهنيو رمايو ا يف ملعيو لعفيل سومانلا بلط هبلق ين لعجت ارزع
 كلملا تسسعترا نم * ليارسال ةرمواو برلا اياصو مالك فمعم :بتاك نفاكلا ارزعت تسسعترا هب رما يغلا
 همصنن تباط نم. لك نأ برخ يلبق نم رمآلاو ةعلكلا تمت دق د ضرالاو ءامسلا بو هللا سومان بنتاك ارزم

 لبق نم #* ميلشروا يلا كعم قلطني مهيناويلو مهتنبك» ليارسا ينب عيمج نم ناك نعم يكلم عيبمج نم
 يذلا مههلا هللا سومانو سدقملا تسيب يلا دوبيلا رما يف رظنلا يلا ثعب هتروشم باحسا هارزز: عبسو كتلاملا
 » سدقملا تيب يف نكاسلا ليارسا هلال نيعوطتم هباداو كلملا لعج بهذو ةضق هللا تميم يلاو . * كديب
 + ميلشروا ١ يذلا هللا تيبل هنهكلا يعوطتمو سانلا يعوطتم نم لباب ةررك عيمج يف هكبصأ تسعد وأ ةضق لكو

 ربذم يلع اهبرقتف اهنيبارقو اهحئابانو نافرخلاو شابكلاو لوما نم ناك ام فعحصملا اذه يف هعقوف بنرق املك
 بهذلاو ةضنلا نم ابي امب عنصت نا كتوحخل سفناو كلسفن هب تمباط املكو ه: ميلشروأ يف يفلا مكهلا تيب

 * سدقملا تيب يف هللا يدي نيب اهملساخ هللا تيب ةمدخلل اناطعت يئثأ ةينالو + ا!ولعفاف مكبلا هب اضري امك
 كمل يرضع 1107 ناو هاكات از يضر الاب هدفي نإ ىز اهييازبا ب حاس حاب
 * ارسم نكيلق ءامسلا هلا سومان بتاك نهلكلا:ارزع مكبلط املك نا رهنلا ربعم يف يذلا نارغلا عيمج تكرم

 سيل ام ململا نمو تميز رطم ةيام يلاو بارش رطم ةيأم يئاو ممق رك ةيأم يلاو ةضف راطنق ةيام غلبي نا لل
 0 ءامنلا ه1 تيب فاح ارادعت ال نا ارراظنان نكيلق ءامسلا ولا هي يفر املك * عيقوت

 جارخ مكيلع نوكي 3 هللا تيب مادخو نيبوبلاو ءارقلاو نييويللا» ةنهكلا ا * هيغبو
 روق يعم يف نيذلا سانا ةامق وكيل امو ا م كادي, ىلا ام + مكربقي مكيلع ناطلس

 هنم مقتنيلف كلملا سومانو هللا سومان لمعي مل نم لكو + قلدللل ترتب ل نضر اكلولا سوس فرت فنك
 اذه لعج يذلا انيابا هالا هللا كرابم »* سبع ناك ناو ةمارغلل ناك ناو بدالل ناك ناو توملل ناك نا الجاع
 ةدنع ةمحر يل لعجو هبلق فطع يذلاو * سدقملا تيب يف يذلا برلا تيب مركي نا كلملا بلق يف

 ةنكارأ ليارسا نم تمعمجت ةدلاصلا هللا دي ينتدعاس امك تيوق دق انأو بفارشلاو هتنكارأ عيمجو هياسلج دنعو
 + يم ردعصب



 نماثلا لصفلا

 نم مسرج ساعت ينب نم * سراف كلم تسسعترا كلم يف يعم نودعاصلا مهيمدقتمو مهليابق ءاسير ءالراهو
 ةيام ةعامجلا نم هعمو ايرخز سوراف ينب نمو اينغس ينب نمو * سوطا دواد يب نمو لايناد رامات ينب
 ليازا نبا سيناشاس سيوتاز ينب نم * ركذ نيتيام هعمو ايرزا نبا نايلا باوم تاف يب نمو * نيسمخو
 ايلاثا نبا ايياسأ ماليا ينب نمو #* اركذ نيسمخ هعمو ناثانوي نبأ نيبوأ نيدأ يب نم * ركذ ةيامنلث هعمو

 نبا ايدابا باوي ينب نم * أركذ نينامث هعمو لياخمم نبا سايدبز ايطافاس ينب نم * الحر نيعبس هعمو

 نمو # الجر نيتسو ةيام هعمو ايفاساي نبا ثوميلس يناب ينب نم #+ اركذ رشع ةينامثو نيتيام هعمو ليايا
 ةرشعو هيام هعمو ناطقا نبا ناوي داغزا ينب نميو الحر نيرشعو ةينامث هعمو يباب نبا ايركز يباب يب

 اوغاب ينب نمو * الجر نيّتس مبعمو يياماسو ليايا تلفيلا مهءامسأ هذهو نيرخألا ماقونادا ينب نم #* لاجر

 تاعجو مابا ةنلث كلاعب ايركستاو. .يوا :نم يا بدلا رهنلا ىلإ مهتعمجت #* الجر نيعبس امهعمو دوبازو ياثوأ
 اموق ميراويو مائانويلو ايامسو ليرا رزاعلا يلا تملعبف »+ يويل ينج نم مث بصأاأ مل ةنهكلاو سلنلا يف .ياب

 ةحلاصلا انهلا دي لثم انواجن # انهلا تيب يللا ءارقب اوتايل ناكملا ةضفب ناطلسلا مادق مهتجرخاو # ءالقع

 اياسياو ايبسأو + نيدتبم رشع ةينامث هتوخاو هوئب اواجو ليارسأ نبأ يويل نبا يلوم ينب نم نوكاس لجر انيلع
 نيتيام ميديثان نييوبللا ةمدخل ةنكارالاو دواد اطعا يذلا مينيثان نمو #* نيرشع مهينبو هتوخا يرارم يتب ٠ نم
 بلطنو انبلا يدي نيب عضتنل اووأ هل لاقي يذلا رهنلا يلع كلانه تزركو 00 نيعمتج“ مهلك نيرشعو

 قيرطلا يف ودعلا نم انيدفت اليخو ةوق كلملا نم بلطا نأ تيحتسا ينل * اتئمعمل او انل ةلهس اليبس هلبق نم

 لبق نم انبلطو انمصف انمصف + هكرت نم لك ىلع هبضغو هتوقو ريخب هبلطي نم لك ىلع ادبلا دي نا كلملت انلت انناو .

 تنزوف * ةرشع مهتوخأ نم مهعمو ايباسأو قاداسل رشع ينثا هنهكلا ءاسير نم تزرفو »* عمسف اذه نع انهلأ

 + مث اوناك نيذلا ليارسا عيمجو هتنكاراو هديبعو كلملا عفد يتلا انبلا تيب نيبارق ةيناو بهذلاو. ةضفلا مبل
 نيرشع بهد يروفاحو *  ةيام تيهذلا نمو: هيام ةضف ةيناو اراظنف نيتسو ةيامتس ةضفلا نم: عييدي يلغ عينزو

 انبر هلل نيسدقم متنا مبل تللقو * بهذلا هبشب ةعنصم ةديج قربت سان ةيناو مهرد فلا قيرطلا ينو

 ةنبهكلا ءاسير يدي نيب اوفقت نأ يلا اوظفحاو اورهساف # انيابا بر هلل عوطتم بمهذلاو ةصفلاو ةسدقم ةينالاو

 هبهذلاو ةضفلا نزو نييويللاو ةنهكلا اولبقف + برلا تيب ميخ يف سدقملا تيب يف ليابقلا ءاسيرو نييويللاو
 تميب يلا يتانل لوألا رهشلا نم رشع ينثا يف اووأ رهن نم انلحنراف د انهلا تيب يلا ميلشروا يلأ اهب اوتايل ةينالاو
 سدقملا هللا تيب يلا انيجف + قيرلبلا يف لباقملا ودعلا يدي نم انصلغو انيلع تناك هللا ديو سدقملا
 يدي يلع انهلا تيب يف 'ةينالاو بهذلاو ةضفلا اننزو عبارلا مويلا يف ناك املف #* مايا هثلث كلانه انسلجو
 دنع + نييويللا ياناب نبا ايندوناو عوشي نبا دابازوي مبعمو هعم ساعنش نبا رزاعلاو نهاكلا ايروا نبا ثوميرام
 اوبرق ةبرغلا يف دلو نم يبسلا نم اوراج يذلا نامل كلذ يف *  هعيمج بتكو يصحاو هنزو دنعو هءاصحا"

 رشع ينثأو افورخ نيعبسو ةعبسو اشبك نيعستو ةتسو ليارسا ينب نع الجع رشع ينثا ليارسا هلال ةلماك تاترح

 ةاومركا ىهتلا ريعم ةاوو كلملا ةمراهتل كلملا رتفد اوطعاو + برلل ةلماك تاقرهب اهلك اياطغلا نع !دوتع
 5 0 ظ »* هللا تيبو بعشلا

 نم مهداعتباب ضراألا بوعش نم نييويللاو ةئبكلاو ليارسا ينب موق اوقرتفي مل اولاقف ةنكارألا ارواج اذه مت املف
 جرزلا طلتخاو مهينبل مهتانب نم مهل اوذخا نال * يروماو .يرصملاو يباوملاو يناومعلاو يسبيو را 5

| 
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 ةملكلا هذه تمعمُس املف + تالقنلا هذه يلع اذه يف ءادبلا يف ةنياك ةنكارالا ديو: ضرالا بوعش يف سدقملا

 هلا ةملك دوطي نم لك يلا عمتجاف د اتكاس تمسلجو , يتيعلو يسار رعش تمفتنو تدعتراو يبايث تتقرخ

 يلا تسظع دق انتايسو انسور رعش نم رثكا تراص دق اناياطخ نال كيلا يهجو عفرا عييطتسا الل تتتلاو
 ٠ كولم يديب انءايبناو انكولمو اناياطخب انتملسا امناو اذه انموي يلا ميظعلا مثالا يف نحن انءابا مايا نم * ءامسلا ٠

 انيقمتساو انبلاو انبر اي ربلاب انيلع ننحت نآالاف د مويلا اذه يلا انهوجو يزخو بمهنلاو يبسلاو فيسلاب منمالا
 انحرطت ملو كديبع اننال * انتمدخ نم انحراو انبداو انبر اي اننويع رناو كسدق ناكم يف انيوقو صالغلل
 نا ميهولق يف تلعجو انتييحاو سراف ثلولم يدي نيب ةنمحرب انتقلطاو تيم لب انهلاو انبر اي اندبعت يف
 اي اذه دعب لوقن يشياف + ميلشرواو ةيدوبيلا يف اقدنخ اولعجبو انتنيدم بارخ اورمعي ناو انهلا تيب .اونبي
 اهوثرتل نولخدت يتلا ضرالا نأ تلقو .ايبنالا تديبع يدي يلع اهلزناو انتيطعا يتلا + كلاياصو انكرت اننا انبو
 مكتانب اوطعت الف نالاو * مهسند نم مف يلا مف نم اهرلم دق يتلا مهداعتبال ممالا بوعشي لاقتناب لقتنت يه
 »* دبالا يلا مكينبل اهوثروتو ضرالا تاريخ اولكاتو اووقت يكل دبالا يلا مهوعلاصت الو مكينبل اوذخات الف مهتانب نمو مهينبل
 انعجر !ذاو # انتصلخو انماثأ تمعفر كنا انهلا اي كلثم سيل نآل ةميظعلا ةشحافلا اناياطخب اذه اناج ام دعبف
 تننا ليارسا هلا ببر اي د انملستو انيفنتست اليل انيف كلبصغ متي الف ضرالا بوعش نم انجوزتو تلدهع انكرتو
 * اذه يلع كيدي نيب فوقو سيلو اناياطخب كيدي نيب نعن اذوه اذه انموي يلا انتيقبتسا كنا لدعلا

 !| رشاعلا لصفلا

 نم ادج ةريثك ليارسا ينب نم ةعامج هيلا عمتجا هللا تيب يدي نيب ايلصم ايكاب بلطو ارزع اعد املف
 لاقف ماليا ينب نم ليانا نبا سايناخان باجاف .* مهجحنمح“ عفتراو سانلا عيمج يكبخ نايتفلاو ءاسنلاو لاجرلا
 انهلا دهاعتلف * ربص اذه يلع ليارسال نالف ضرالا بوعش نم تابيرغ ءاسن انسلجاو انبلا انفلاخ نم ارزعت
 كيلع ةملكلا سومانك نكيلو # انهلا اياصوب مهعزفاف مقف تميش امك نهنم دلو املكو ءاسنلا عيمج جرختل دهعب

 كالذك .اولعفي نا ليارسا عيمجو نييويللاو ةنهكلاو ,.اسيرلا بفلعتساو ارزع ماقف #+ لعفاو اوقتف كنعم نعنو
 .ملو ازبخ لكاي ملو مث لزنف بوسيلا نبا ناناوي ةنازخ يلا بسهذو هللا تسيب مادق نم ارزع ماقو * اونلحن
 هثلث يلا يجي مل نم لك #* ليارساو ةيذوهيلا يف اوحاصف * يبسلا بالقنا يلع احاان ناك هنال ءام برشي

 اذرهي لاجر اعيمج عمتجاف * يبسلا ةسينك نم زرفي هلام عيمجو نعليلف ةخشملاو ةنكارالا اولاق امك مايأ
 يف بعشلا عيمج سلج رهشلا نم نيرشع يف عسنلا رهشلا كللدو مايا ةنلثلا كلت يف ميلشروا يف نيماينبو
 ءاسنلا متسلجاو متفلاخ متنا مهل لاقف نهاكلا ارزع ماقو * ةدشلاو مالكلا اذهب مهسجس نمو هللا تيب ننس

 نم اوزرتفاو هيدي نيب اضرلا اولعفاو انيابا هالا انهلاو انبرل ةحبست اوطعا نآلاف + ليارسا ين امثا متدزو تابيرغلا
 + نيلعاف نحنو اتدنع كممالك وه ميظع اولاقو اعيمج ةعامجلا تبباجاف * تابيرغلا ءاسنلا»و ضرالا بوعش

 2 يف انرثكا دق اننال نينثا لل مويل سيل لمعلاو اجراخ فوقولا يلع اوقن سيلو تاش نامزلاو ريثك سانلا يكلو
 نويجبو اهدعبيلف ةبيرغ ةءرم هل تنناك نم لكف ندملا ءاسيرو ةعامجلا ءاسيرو انتنكارا اوموقيلف  مالكلا اذه
 نبا ناثانوي اعاف * مالكلا اذه يف انع انهالا زجر اودريل ةاضقو ةنيدمو ةنيدم ةخبشم مهعم نوكيو نامز نم
 نهاكلا ارزع اوزرتفاف يبسلا ونهب كلذك اولعفف #* امهنيعي يويللا اباسو مالسمو يعم اوقات نبأ سايزايو لياسأ

 : رشاعلا رهشلا سار لوا يف رهشلا نم دجاو موي يف انعجر اننأل مهءامساب مهلك تويبلاو ليابقلا ءاسور لاجرو
 ينيب نم اوباصاف + لوآلا رهشلا لوا يلا تابيرغلا اوجيزت نيذلا لاجرلا عيمج يفءاومتف »رمألا اذه انبلطو
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 مهوطعإف ايلادفو ييرايلاو رزلاو ايسام هتوخاو قارداسوي نبا اوسي ينب نم تابيرغلا ءامبن سلجا نمم ةنيكلا
 يننب نمو  ايدهزو اينانح ريما ينب نمو # اشيك مهبونذ ةداعك اولعجو مهءاسنل ينعا نهوجرختأ مهيديإ
 + اسالاو تابازويو لياناللنو ليامسإ ايببإم يونايليا روساف يني نمو ده ايزاو ليايو ايماسو ايلياو سايسام ماريل
 ييملطو ناجيلس نيباوبلا نمو هبمبسيلا ءارقلا نمو * سدويو رزاعلاو اياتافو راطيلاو مايلوقو اوماس نييوبللا نمو
 ماليا ينب نمو # اينابو اهباساو رزاجلاو نيماييمو ايشلمو ايزاو ايمرأ سراف ينب نم ليارسا نمو #* اوداو
 . * ازيزاو دابازو ثامريو يفناثم يوبسيلاو يوانايليأ اوتاز ينب نمو #* اهلياو بتوميرايو ايدباو ليايو ايرخزو ايناثم
 نمو * ثنوميرو لاسيو ببوساي سيدا ولام مالاساص يناب ينب نصو د يلاتو اوبزو اينانحو نانوي ياباب ينيب نمو
 ايشلم ايساي رازايلا ماريا ينب نمو * يسمو يوناب ليلسابو اينثام ايسام ايانابو ليلاخ اندا باوم اف ينب
 + ىاناب طسبم مارال طالغيلا بياديز اناثِم ياطتم مهسأ .ينب نمو 3 ايواماس حولاص نيماينب ع نواماس سياماس

 * يئناطم ايناثاص #* فيسايلا ثوميرام اينوا د اهقلاش اياماب اياناب * ليوي مارما ايدوم يليا انبا نمو

 سيملسو لييرزاو * ياساهو يناساسامو اوبادانجخ#تو * سلايداو ناثانو -سايمالسو .* ياماس يوناب وثب عنصف

 + ايانابو ليويو ديدازو سايدبزو دابازو ,سايئابم لياي وبان يني نم * ففسويو سايراماو مولاسو .* سايرماسو
 / * نوني نينم مهل دلوو وتماميرغ ءامبن اوذخا راراه عيمج

 » ارزعل لوألا رفس مت

 تو ْ
 ارزع يناث ' ش

 لوألا لصفلا
 + ريشبدرا دلب قسوجلا نسوس يف ببنك اناو عيساتلا ربشلا يل ناكو ريبكلا نهاكلا ايقلح نبا ايمحت باطخ

 نمبو يبسلا نم اوقبت نيذلا ةتيلفلا دوهيلا نع مهتلإسف .اذوهي نم هعم موتو وه يتوخا نم دجاو ءاج يتح
 ةريعمو ةميظع ةبلبليب هنيدملا ف مل مه يبسلا نم ميهنع يملاس يذلا موقلا .يالوه يل أولإاقف + ةنيدملا ميلشروا

 امايا تينزحو تميكبو بسب اذه .يعامس دنع ناكو #* رانلاب يبقرحا اهباوباو ةروغتم يبف ميلشروأ ر راوسا امأو
 طباصلا ءاهسلا هالا اي ببر اي ةيلطب يملتو * ضرالاو ءاهيسلا هلا هلآلا ببرلا مادق ايلصمو امياص تسكو ةريثك
 كدب ةالص عامس يلا اتصان اعمماس نآلا نوكت #2 هضيارف يظفاجو هيبمل لضفلاو دبعلا ظناج بوهملا ميظعلا
 تيب لهاو اناو كيدي نيب اوطخا نيذلا ليارسا ينب يلع اليلو اراهن نامزلا اذه ف كيدي نيب ايلصم انا يذلا
 ديب يلع برما يذلا .ماكحالاو موسرملاو اياصولا ظفجن 1 كيدي نيب انلاعنا اندسفا نأ كيلا انيطخلا 'يبأ

 يف مكددب) اناو يب متبذك .متنا نأ هل تسلقو تلدبع يسوم تسيصوا يذلا باطغلأا ,نآلا ركلا * بكادبع يسوم
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 مكبيجأو مكعمجا يلاف.ءامسلا فرط يف نيددبم ازرع ناو اهتولمعتو يضيارف نوطنحتو يلا نوعجرتسو »* بوعشلا

 ةيطعأو مويلا تلد نالا مجناو كننم ا كمسا نيبعهملا كديبع ةالصو 955 لبتاو * يرقلا كعارذبو
 * كلملا يتاس تمذك اناو لجرلا اذه مادق تامحر

 يناثلا لصفلا

 تيطعاو رمملا ساك تعفرف ارمخ يدي نيب ناك كلملا تسسعترال نيرشع ةنس ناسين ربش ف ناك املف
 سيل تنناو كتداع فالخ سوبع كهجو لاب ام يل لاقف * هيدي نيب وه نمم الو هنم اضوغبم نكا ملو كلملا
 يبجو ريغتي ال لاب ام دبالا يلا شيعي كلملا هل تلقو #* همالك نم ادج تيشخغن ةثيش الا اذه سيل ضيرمب

 يل لاقف رانلاب ةجسحام اهباوباو ةبرخ يابا روبق ركذ اهيف يتلا ةنيدملا نا لجا نم يبلق نطاب يف مغلاو ليحتساو
 يلا يتلسراف كيدي نيبو تادنع نسمي نا كلملل تملقو # ءامسلا هألا يلا تمريلصو يغئبم اذه يلع كلملا

 ا ا ل . هرعت يابا روم ديم لا 0

 ايشخ ينيطعيلا كلملا 0 لففاعو فاصأ يلا روك #3 2 دلب يلا لخدا نا يلا ينزوجتل يتح ةارفلا

 يهلا ديب كلملا يناطعاو هيلا لخدأ يذلا تميبللو ةنيدملا روسلو تسسبلل يذلا رصقلا باوبا زيلهد فيقستل

 * الويخو اشويج السر يعم كلملا لسراو كلملا ريشانم منتيطعاو ةارفلا طش ءارما يلا تيجو # يلع ةديجلا
 * ليارسا ينب ريخ بلطل ناسنا ءاج نا ةميظع ةبوعص امهيلع بعصف يامعلا ايبوطو ناروهملا طالبمس عمسف
 ٠ ٠ داقلا يذلا يشلاب اناسنا ربخا ملو ليلق يعم ساناو انا اليل تممقف # مايا ةئلث مث تننكو ميلشروا يلا تلخدف
 اليل ةدهولا باب نم تمجرخو # اهبكار انا يتلا ةميهبلا الا يعم سيل ةميهبو ميلشروا يف لعفلل يبلق يف هللا

 اهياوباو ةروغشم يه يتلا ميلشروا راوسأ يف لمومو طابسالا باب يلا يضملا يجترم تمنكو اليل يداولا باب يلا تيجو
 تننكو #* يتم جوزت نأ ةميهبلل ناكم سيلو كلملا هكرب يلاو نيعلا باب يلا تيجو #*رانلاب تقرحا يتلا

 يلا اوملعي مل نومدقملاو * تمعجرو يداولا باب يلا تيجو تمعجرو روسلا يف يجرم تننكو اليل يداولل ادعاص
 * ربخا مل نالآ يلاو ةعانصلا يلعاف ةيقب الو نيمدقملاو ةنبكلا او ءاسورلل الو دوهيلل ا لعاف انأ يش يأ الو تيضم
 الو ميلشروأ راوسا انبت يتم يتح اولاقف رانلاب ةقرتح# اهباوباو ةبرخ ميلشروا اهيف نحن يتلا ةيلبلا نيرظان متنا مهل تسلقو
 ينبنو موقن أولاقو يل لاق يذلا كلملا باطخ اضياو يلع ةديح يتلا يهللا ديب رعالا مهتربخاف »* ةربعم نوكت

 . اولاقو انورقحو انب اوزه يبارعالا مشغو ينامعلا دبعلا ايبوطو يناروعلا طلبمس عيمس املف + ريغلل مهيديا اودشو
 وه ءامسلا هالا مهل تلقو باوجلا مهيلع تيدرف ه* نييصاع متنا كلملا يلع له نيلعاف متنا يذلا اذه شيا
 * ميلشروا يف ركذ وأ لدعو ةمسق مكل سيلو ينبنو موقنل هديبع نحل انل مهنا

 تلاثلا لصفلا
 دح يلا : » لياناح جرب يلا هوسدق مه ناتسبلا باب يلع هينبو ةميالا هتوخاو ريبكلا مامألا تينيشادلا ماقف

 سومرم اوق مهدي يلع # ةهقيلاغم اوهلساو هباوبا اوفقواو ةوسسا مه كمسلا بابو + نولباز ينب يلاو اجرا

 نمو + ةعيراضمو ةقيلاختو ةياولا اوثقوأو . "2 مهتلاوي مدح عينحم 2 اراخدي 2 هدا ا ايروا نبا
 ايناناح مهدي يلعو #* هيدي يلع ةارفلا طش ريما يبركلا ةعنصو نوعبج لها هباعصاو ينوعبمبل ايطلام اوق مهدي
 .يلعو  ميلشروا ةطخ فصن سيير روح نبا ايانأر يوق مهدي يلعو ا روسلا يلا ميلشروأ اوكرتو هباحساو
 فصن سبر نولس يوق هب الا » نييانبلا جربل هباحصاو ايكلم اوق هجبان مث د هباحتاو شوطح يوق هيدي

 قرستل



 عارذ فلاو هقلاغمو هعراصم اوتثواو هونب مه هباحساو نونح اوق هدي يلع ةدهولا بابو # هتانبو وه ميلشروا ةطخ
 #4 هقلاغمو هعراصم فتواو معل تيب ةطخ سبير ايكلم يوق ةدايرلا بابو د“ ةدايرلا باب . يلا روسلل افوعت

 فصن سير ايمن يوق هدعبو # دواد ةنيدم نم ةلزانلا يلاو كلملا نانجل ناولس ةكرب روس اضياو نيعلا بابلو
 سييرو ةيناويللا يوق هدعبو # ةربابجلا تيب يلاو ةلومعملا ةكربلا يلاو دواد روبق دح يلا روص تيب ةطخ
 رزاع دي يلع دتشاو » اليعق طخ فصن سيير دادنح نبا يرون هتوخأ يوق هدعب نمو » اليعف ةطخ فصن

 ةيناث ةحاسم اكز نبا خوراب يوق هدعبو د ةيوازلاو حلسلا دوعص دح نم ةيناث ةحاسم ةعيضلا سير عوشي نبا
 ةميالا هدعبو + ةيناث ةحاسم هباحعاو سوميرم اوق هدعبو #* ريبكلا ماما بيسايلا راد باب يلا ةيوازلا نم
 ةحاسم هباكصاو اونيب اوق هدعبو د هباحساو ارزع اوق هدعبو هراد دح هباحعأو نيماينب يوق هدعبو * جربلا لهأ
 يترشلا جربلا اورمع زيلاهدلا يف ناكس اوناك نيذلا مدخلا اذه دعب مث ## ةيولعلا يلا ايرزع راد نم ةينا
 قوف نمو * ريلهدلا روص نم جراخلا ريبكلا جربلا دح نم ةيناثلا ةحاسملا اووق هدعبو # جراغلا جربلا يلاو
 ظافح هباحساو ايعمش اوق هدعبو هباحتأاو قوداص اوق هدعبو * هراد دح دحاو لك ةميالا اووق ليغلا باب

 يلا ايكلم يوق هدعبو #* هترهحا ءاذح هدعبو مالسبو ةيناث ةحاسم هباحصاو اينانح اأوق هدعبو :رارسالا باب

 * نوبالجلاو نوبكاسلا اووق منغلا ىلا .* نكرلا ةفزغ يلاو سدقملا باب يلا نودادحلاو مدغلا راد

 عبارلا لصفلا

 مادق لاقو * فوهيلا يلع هفسو اريدك ضاتغاو هيلع دتشا روسلا نوناب نحن نا طالبمس عمس ام دنع ناو
 , بارتلا ماوكأ ص ةراجتلا اوفشي له نوحبذي مهركرتي له نيلعاف .افعضلا فوبيلا .الوه .يشيا نورموش, شيج هتوخا
 + مهتراجح مذهب بلع دعصي مه مك فرعا انا نييانبلا اضيا لاقف هبناججب ينامعلا دبعلا ايبوطو د ةقرحم يهو

 بملق ناكو اهفصن يلا تدتعناو روسلا انينبف نحنو . * نييانبلا ةلابق كوظاغا مهنل يحمت ال كمادق مهتيطخو
 تستبا ةثيدملا ناو ميلشيروا راوسأ تدعص دق نأ يبارعالا مسشسعو ايبوطو طالبمس عممس املف .»* لعفلل موقلا

 يلا انيلصف # ميلشروا يف ةبراعملل يهملا يلع نيعمجا مهلك ايار اودقعو د ادج مهيلع رمالا دتشاف رادتسالل

 ءانبلا يلع ردقن ال نعنو ريثك بارقلا .نيلقانو يوق بلق دوهيلل ناكو * مهلبق نم اليلو اءاهن مهيلع انغقوو انبلا
 امدنع ناكف * لمعلا قلغنو .مهلتقنو مهطسو يف لخدن نأ يلا اورظني الو اوفرعي ال انيداضم اولاقو روحا ف

 ين عضاوملا لفسا يف تفقوف # انيلا اوعجري عضاوملا لك نم ةرشع انل اولاق مهدنع نينكاسلا فوبيلا- ءاج

 نيمدقملاو ءاسورلل تملقو تبمق ترظن املف  مهبسقو مبحامرو مهفويسب انلابق موقلا تمغقوو روهصلا فص .

 مويلا كلذ نم اوناكو . هلمع يلا لجر لك روسلا يلا انلك انعجرو مهتروشم يسفو انل هللا فرع دق اننا انيادعا
 * اذوهي لا لك فلخ نششأوجلاو يسقلاو مامرلاو قردلاو لسلا نيلصاح مهضعبو لمعلا ين نيلماع انناملغ ضعب
 لاجرلا نييانبلاو . * للسلا ين ةنكمتم ةرخالار لمعلا ين دي ةدحاوب نيميدم لقثلا نيلماحو روسلا يف نييانبلاو
  ةريثك ةعانصلا موقلا ةيقبو نيمدقملاو ءاسرلل تملقو * يعم يقابلاو نونابو مهيوقح يلع ةطوبرم مهحالس
 . نوعمتج مث قوبلا :توص نوعمست يذلا عضوملاف * هيخا نم لجرلا نيديعب روسلا يلع نيقرفم.نعنو ةعساوو
 * بكاوكلا جورخ يلا رجلا نوعص نم حامرلا نوكسام مهضعبو ةعانصلا نواعاف-نهنو د انع بيراح# انهالاو انيلا

 راهذلابو سرا ليللاب انل نوكيف ميلشروا ةنيدم طسو يف اونوكي هناملغو لجرلا بععشلل تملق تقولا يفو اضيا
 هحالسب لجرلا لب انبايث نيعلاخ انك سيل ينلخ اوناك نيذلا ةبونلا باحساو ينامملغو يتوخاو اناو :: ةعنصلا '
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 ظ > سماخلا لصفلا

 نع امتانبو انينبب نيلياق اوناك نص مك» * ثوهيلا مهتوخا لجا نم ادج ةريبك مهءاسنو بعشلا ةخرص ناكو
 ةخانف نينوهرم نمحنو ةريثك انلزانمو انمورك نيلياق اوناك نم مك» »* شيعنو مهاياو نهن لكانو نخدلا ذخان نيريثك
 رشب لكس نألو .* انسورك يلع كلملا جارعل ةضخ انضرقتسا نولوقي اوئاك ص مكو 2 * عوجلا يف لكانل نخدلا
 انسوركو انلوقحو برلا مادق مهيديا اوعفري ملو ديبعك انتانبو انينب نيسباك نحن !ذوهو انونب مهينب لثهو انرشب انتوخا
 تبطاخو يلع يبلق دتشاف # مالكلا اذه مهتوخا نم تععمس امل ادج يلع بععصف #* نيرخال نوطعي انباودو
 لجا نمو هاخا لجرلا ذخا مهينبو مهتوخال نيعابملا دوهيلا انتوخأ انيرتشا نحن #* مهل تملقو نيمدقملاو ءاسورلا
 باوصب اذه سيل مهل تلقف # اباوج اودري ملو اوتكسف .اشنلا اوعيبتو مكتوخا اوعيبت متنا توصب مهل تلق اذه
 انذخا يتوخاو اناو  انءادعا مه نيذلا نمالا ةريعم نمو اوريست نإ بجي انبلا ةيشخب الا نيلعاف متنا يذلا
 نخدلاو مهنوتيزو مهرداناو مهمورك مويلا مهيلع دترتو #* انبعش يف نيذلا نيكاسملا ييحنو ماعطلا يرتشنل ةصفلا
 توعدو لياق تينا امك لمعن نكل 'يش مهنم بلطن الو درن اولاقف * نوئيادم متنا يذلا نهدلاو راطسملاو

 اذه يلع تبيني ال ناسنا لك هللا ضفني اذكه ثلقو يبايث تضفن اضياو #*رمالا اذه لعفب مهتفلعتساو ةميالا
 اذه لثم موقلا اولعفو هللا اوخدمو نيما قوجملا لك اولاقف غرافو ضوفنم نوكي اذكهو هدك نمو هتيب نم لوقلا
 انا كلملا تسسعرال نيشلثو نينثا ةنس نم اذوهي ضرا هيف رصا نوكأل ياصوا يذلا مويلا نم اضياو د* لوقلا
 ةنص دعبو ابارشو ازبخ مهنم اوذخاو موقلا يلع مهتنوم اولقث يلبق اوناك يذلا ءارمألا» * مهتنوم لكان مل يتوخأو
 اذه لمع يف اضياو + هللا ةفاخم لجا نم كلذك لعفا مل انأو ةيعرلا يلع اوطلستف مهراملغ اضيا اودر نيعبرا
 ممألا نم اديلا نيياجلا ريغ الجر نيسمخو ةيام ذوهيلاو #* لمعلا يلع مث نيعمتج« يناملخ لكو تيوقت روسلا
 مايا ةرشع لك نيبو يل اوعنص رويطو نايدجو ةراتخ هتس منغلا موي لك * نوعنصي اوناك نيذللو انلوح اوناك نيذلا
 ريغلاب يهالا اي ينركذاف' + بعشلا يلع ةمدخلا تلقث الو بلطا مل ريثكلا ماعطلا اذه عمو زابخالل رمخ ةرثك
 د هيسعتللا اذهب تسلعت اماويفحح لدن

 سداسلا لصنلا :

 كلذ يلاو ةرغث هيف قبي ملو رولا تينب ينا انيادعا رياسو يبارعالا مشغو ايبوطو طالبمسب لصتا امل ناكو ٠
 مودا ةعقب يف نيريفك يف عمتجن لاعت نيلياق يلا مشغو طالبمس لسراف * باوبالا يلع عيراصم ميقا مل تقولا
 لمع ماد ام مكيلا لوزنلا يلع ردقا الو ةريثك ةعنص العاف انا الياق السر مهيلا تلسراف + ةيلب لعفب يل نيركفم
 عبرأ باوجلا مهيلا تييدرو تارم عبزا لوقلا اذه لثم يلا اولسراف # مكيلا لزنا لمكا ام دنعو ةعنصلا هذه
 * هدي يف ةحوتفم ةعقرو همالغ عم ةسماخ ةعفد لوقلا اذه لثم طالبمس لسراف * باوجلا اذه لثم تارم
 * بوطغلا هذه لثمو كلم مهيلع تناو روسلا لاب تنا كلذ" يلع نايصعلا نيركفم ذوهيلاو تنا اهيف بوتكم
 ربغلا اذه كلملاب لضتيس نآلا نيهيلا يلع ارزع كلم نيلياق ميلشروا يف كيلع اوبنتيل تممتا ءايبنا اضياو
 * هعدتبم تمنا ثلنكل هكلوق لثم هلك تملق يذلا اذه نكي مل الياق هيلا تلسراف . * اعيمج رواشتت نالا لاعتف

 راد يلا تلخد انا» * يدي دشا نآلاو ةعنصلا لمعت الو ةعنصلا نم نوخرتسي نيلياق انل نيعزفم مهلك ناو
 * كاولتقيل .نيياج مهنال لكيهلا عراصم قلغنو لكيبلا طسو يلا هللا تيب يلا عمتجن لاقف هباحاو ايعمش

 يشب الو يلع هلسرا ام هللا نا بفرعا انا 2 * لكيهلا يلا لخداو برها نا يلاشاح برهي يلثم الجر تلقف

 كلذ مهل ريصيف يطخاو كللذك لمعاو اشخا ينل رجاتسم هنأ لجال + هرجاتسا هباحتاو ايبوطو طالبمس ناو لاق
 اذه مهلعفب مهيفاكو مهباحتاو ميلعف طالبمسو ايبوطل يبلا اي ركدا هللا اهركذ ميلشروا نا لجأل هه ميبق مسا يلع
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 نم نيرشعو .سماخلا مويلا يف نصحلا متو د مهنم نيعزفم يف اوناك نيذلا ءايبنالا رياسو يبنلا عادانوي اضياو
 ادج اوطقسو انلوح نيذلا بازحألا لك اوعزف انيادعا رياس عامس دنع ناكو * اموي نيسمخو نينثال لوليا رهش
 مهبتك نيددبم .الذا فوبيلا اوناك مايا كلت يفو #* ةعانصلا هذه تراص انهلا دنع نم نأ اوملعو مهسفنا دتنع
 دوديبي الا همساقو رهص باحسا !ذرهب لا يف نوريثك ناك نأ  مهيلا ةيءاج ايبوطل يذلا بمتكلاو ايبوط يلا ةرياس
 انورضحيي اوناك اديج امالكو * اضيا ايخرب نبا .مالسم نبا يوزت هنبآ ناناحويو .ارا نبا اينخش رهص ناك هنال
 * عيزفتب ايبوط لسرا ابتكو هيلا نولسري مه اوناك يمالكو

 1 ْ عباسلا لصفلا

 يخآ اينانح تميصوو نييناويللاو نيدشدملاو نيباوبلا اودتعاو باوبألا ف تمفقو متو روسلا ينب ام دنعو
 تملقو *رشلا نع لامتسيو هللا نم فاخإو ةنامأ يذ لجر لثم هنال ميلشروا يلع قشوجلا سير اينانح اضياو

 دحأو لك 5 سراح# تاقواو باوبالا اوقبطا فوقوم وه امهمو سمشلا ومح يلا. ميلشروا باوبا اوهتثت ل مبل
 لعجو #* ةرومعم رود سيلو ليلق اهيف سانلاو ةريبكو ةنكمالا ةعساو ةنيدملاو #* ةهراد مادق لجرلاو ةسرح“ ف
 .ادتبالا نم دعاصلا يبسلا ناويد تدجوو ميليابقل بيعشلا ءامظعو نيمدقملاو ءاصرلا تعمجو يبلق يف يهلا
 نيذلا دلبلا دالوأ ياوه * فلتخ ىندعلا نكل رفسلا يف انرسف امك ةروكذملا ءامسألا عيمج ابوتكم هيف. تدجوو

 * هتيرق يلا لجر لك ةيذوهيلا يلاو ميلشروا يلا اوعجرو لباب كلم رصنتخب مهللجا نيذلا الهلا يبس نم اودعص

 لاجر ددع انعب موه يوغب تارفسم ناسلب ياخدرم يامحن ايمعر ايرزع ايم عوشي لبابرز عم. اواج نيذلا
 حارا ونب * نيعبسو نينثاو ةيامثلث ايطغش ونب »+ نيعبسو نينثاو ةيامو نيفلا ساعرف ونب * ليارسأ بعش
 ماليع ودب *«رشع ةينامثو ةيانامثو نيفلا باويو' عوشي ينبل باوم تان ونب * نيسمخو نينثاو ةيامتس
 يونب ونب * نيتسو ةيامعبس ياكز ونب + نيعبراو ةسمخو ةيانامث اوتز ونب * نيسمخو ةعبزاو نيتياموم فلأ
 * نيرشعو نينثاو ةيامثلثو نيفلا داجزع ونب + نيرشعو ةينامثو ةيامتس يابيب ونب د نيعبراو ةينامثو ةيامتس
 * نيسمخو ةسمخو ةيامتس نيدع ونب * نيتسو ةعبسو نيفلا يوغب وتب * نيتسو ةعبسو ةيامتس ماقينودأ وئبا
 * نيرشعو ةعبراو ةيامثلث ياصب ونب # نيرشعو ةينامثو ةيامثلث موشح ونب * نيعستو ةينامث ايقزحأ ريطا ونب
 * نينامثو ةيناملو ةيام افوطنو محل تميب ونب * نيعستو ةسمش نوعبج ونب * رشع ينثأو ةيام فيرح ونب
 ثوريبو اريفك ميرعي ةيرخ سانا # نيعبراو نينثا ثوامزع تيب سانا * نيرشعو ةينامثو ةيام ثوئانا سانا
 * نيرشعو نينثاو هيام سامخم سانا د نيرشعو دحاوو ةيامتس عنجو ةمار سانا * نيعبراو ةثلثو ةيامعبس
 فلا يرخالا ماليع ونب * نيسمخو نينثا يرخآلا اوبين سانا * نيرشعو ةنلثو هيام ياعو ليأ تيب سانا
 ديدح دولا ونب »* نيعبراو ةسمخو ةيامثلث احيراونب * نيرشعو ةيامثلث ميرح ونب * نيسمخو ةعبراو نيتياصو
 عرشي تيبل ايعدي ونب ةنهكلا * نيشلو ةيامعستو فأالا ةثلث ءانس وني. # نيرشعو ىحاوو ةيامغبس اوناو
 وثب * نيعبراو ةعبسو نيتيامو فلا روعسف ونب ' + نيسمغو نينثاو فلا راميا ونب * نيعبسو ةنلثو ةيامعست
 فاسا وثب نودشنملا * نيعبسو ةعبرا اودوهل ينبل ليامدقل عوشي ونب نييوبللا »# رفع ةعبسب فلا ميراح
 ةينامثو هيام يابش ونب اطيطاح ونب بوقع ونب نوملط ونب ريطا ونب مولش ونب نوباوبلا * نيعبراو ةينامثو ةيام
 ونب انبل ونب * نوداف ونب اعيس ونب سريق ونب. * توعابط ونب فوشاح ونب احوص ونب نويانيتانلا + نيتي
 ازوع ونب مزاغونب #2 ادوقنونب نيصارونب اياروئب 2 *رئحاج ونب لداغ ونب ناناح ونب .* يملش ونب ابجح
 ذيع ردي تباسي وديا. روجر وثب الواح وني قوبل ويياا# ميمو وني. مياوغم وديا يحأب ردنا 0: يمان ودل
 ونب يطوس وئب ناميلس ديبع ونب *  افيطاح ونب ميصن.ونب + حامت ونب ارسيس ونب سوقرب ونب 2 اشرح وب .

 نب ميباص نم دولوملا تارخأ ونب ليطاح ونب ايطافاش وئب * لداغوئب نوقردونب العيونب . * اديرف ونب ترفس



 اسرهلت ململت نم نودعاصلا ياهو * نيعستو نيدثاو ةيام ثالث ناميلس ديبع وئبو نوينيتان مهلك . نوما
 وئب ايبوط ونب ايالد ونب »* ليارسا نم مه له مهتيردو مهيابا تسيب اوربخ# اوعيطسي ملو رمياو نودا بوراك
 يالزرب تانب نسم جوزت يذلا يالرب سيكاه ونب ايبح ونب ةنهكلا نمو #* نيعبراو نينثاو ةيامتس ادوقت
 مهل اتسرتا لاقو * تونهكلا نم اولذرو اودجا ملو مهتبسن باتك اوبلط مهر #* مهمساب يمستو ةارما يناعلجلا
 ثالثو افلا نيعبراو نينثا دحاو لجرك. ةعامجلا لك #+ رهام ملاع نهاك موقي يتح سادقالا سدق نم اولكاي اليل

 تادشنمو نودشنم مهنيبو نيثالثو ةعبسو .ةيام ثالثو فولا ةعبس مه يالوه مهباماو مهديبع نود »* نيتسو ةيام
 ةيامعبرا مهلامجو #* نيعبراو ةسمخو يتيام مبلوغبو نيثالثو ةتسو ةيامعبس مهسارفاو » نيعبراو ةسمخو يتيام
 نزغملا فقوا اتسرتا لمعلل اوطعا ءابالا ءاسور ضعبو * نيرشعو ةيامعبس فولا تس مهريمحو نيثلثو ةسمخو
 نزخملا يف اوفقوا ءابالا ءاسور ضصعبو #* ةنهكلل ابوث نيثالثو ةيامسمخو ةيفصم نيسمخو بهذ نم مهرد فلا

 مهرد فلا نيرشع اوطعا بعشلا ةيقبو #* ةنم يتيامو نيفلا ةضفلا نمو بهذ نم مهرد فلأ نيرشع لمعلل ع
 ةيقبو نودشنملاو نوباوبلاو نييويللاو ةنهكلا نكسو + ةثهكلا ابوث نيتسو ةعبسو ةنم يفلا ةضفلا نمو بهذ نم
 ظ * مهارق يف ميلك ليارسأ ونبو نوينيتانلاو بعشلا

 نماثلا لصفلا

 + مهارق يف ليارسا ينبو عباسلا رهشلا اندو مهارق يف مدخلاو موقلا نم نيباوبلاو نيدشنملاو ةميالا تسسلجو
 ةعيرش رفس بيجي بتاكلا ارزعل اولاقو رحلا باب مادق يه يتلا ةبحرلا يلا دحاو لجر لثم موقلا رشعناو

 مويلا عامتسالل مهف لكو لجر نم قوجلا مادق ةاروتلا رفس ارزع باجف #* ليارسا يلع هللا اصرا يذلا يسوم
 مادق راهنلا فصن يلا ةركب نم رحبلا باب مادق يذلا هبحرلا مادق هيف يرقو #* عباسلا رهشلا نم لوألا

 بشعلا جربلا يلع بتاكلا ارزع تفقوف # ةاروتلا رفس عامس يلا موقلا لك ناذاو نيميهفلا» ءاسنلاو لاجرلا
 لياسمو ايادف هراسي نعو هنيمي' نع ايسعمو ايقلحو ايرواو ايناعو عمشو هبناج يثثام فقوو باطغلل لمع ينلا
 ميظعلا هلالا ارزع تلرابب * موقلا لك ةدابشب رفسلا ارزع متفو #* ملسمو ايرخز انادبشحو موشاحو ايكلمو

 بوقع نيمي ايبرشو يابو عوشيو د»* ضرالا يلا مههرجو يلع اودمحتو اورخ مث نيما نيما موقلا عييمج باجأو
 يلع بعشلا فقوو ةاروتلا اوعمسيل نوطمسي اوناك نييويللا ايالف ناناح دابازوي ايرزع اطيلن ايسعم ايدوه ياتبش

 اوبرشاو اولك مهل لاقف # ةآرهتلا عامس فنع نويكاب اوناك مهنال اوكبت الو هيف اونزمب ال مكهلا هلل صاخ ليلج وه
 هللا سدق حرف ناف اومتغت الو اومدننت ال انامل هلل سدقم ليلج مويلا لاق حولصم يثم هل سيل نمل ةبصنا اوثعباو

 بمعشلا لك يصضمف #* اونزم الو سدقم مويلا نآل اوطصنا نيلياق هلك بعشلا نوتكسي نييويللاو * مكصلخ وه
 اورشعنا يلاثلأ مويلا ينو * مبملع يذلا مالكلا اوعمس مهنال اميظع احرف اوحرفيلو ةبصنالا ثعبل بارشلاو لكالل
 رما يتلا ةعيرشلا يف ابوتكم اودجوف # ةعيرشلل بطخ يذلا بتاكلا دنع يلا ةميالا بعش لكو .ابالا ءاسرر
 يف اتوص اوربخباو اوعمسي ناو #* عباسلا رهشلا يف مسحلا لاظم يف ليارسا ونب اوسلم نا يسوم دي يلع هللا
 ناصغاو اضيرع اقروو لحخنلا فعسو زوما ناصغاو نوتيزلا ناصغا اوبيجو اودعصا نولوقيو ميلشروا ينو مهارق
 . لجر لك الاظم اوعنصو اوباجو بععشلا جرخو »* يسوم سومان باتك يف بوتكم وه امك الاظم اوعنصاو فاصفصاا
 هللا تيب نمت يف اوهخو اواجو #* ميارفا باب قوس قوفو رجلا باب قوس يفو هبدرلا تسيب رود فو ,ىلس يلع

 عوشي نامز نم كلذ اولمع ام نا لاظملا يف اوسلجو تالظم يسبسلا نم نيعجارلا قوجلا لك اولمعو ةبحرلا ينو
 نم موي تعب موي نيملاعلا بر ةعيرش يذل يرتو »* ليارسا ينبل ةميظع ةحرف تمناكو مويلا تلد يلا نون نبا
 » مهل بسك امك اوعمتجا نماثلا ميلا ينو مايا ةعبس ديعلا اوعنصو ريخالا مويلا يلا لوالا مويلا



 عساتلا لصفلا

 اودرفناو *  مهسوور يلع بارتلاو حوسمو ميظع موصب ليارسأ ونب أوعمتجا رهشلا نم نيرشعو عبارلا مويلا فو
 عبر يلا مههالا هللا ةعيرش رفس يف اورقو  مهيابا بونذبو مهاياطخب اوفرتعاو يبنجا لك نم ليارسا ينب ةيرد
 يناناخو يناب ايبرش يوب اينبش ليامدق يابو عوشي نييويللا سار ماقو #* مههلا برلل نودجسو نوفرتعي راهنلا
 مسا كرابت رهدلا يلاو رهدلا نم مكهلا هللا اوكراب اوموق مهل اولاقف * ميهالا برلا يلا ميظع توصب اوخرصو

 وه تننا * نيدجاس كل ءامسلا شويجو ىلكلا دعب يقتاب تنناو اهيف ام لكو راحملاو اهيلع ام عيمجو ضرالاو
 ايقن هبلق تدجوو #* ميهربا ةمسأ تلعجو نيينادلكلا ميلقا نم هتجرخاو ماربا ترتخا يذلا هلالا برلا

 نييسبويلاو نييناوحلاو نيينازرفلاو نيينارومالاو نييناثيحلاو نييناعنكلا .ضرا هياطعال دهعلا هعم تمعطقو كسادق
 تعمس مهخارصو رصمب انيابإ ءاقش يلا ترظنو * لداع تنا ذا هعم كليواقا تتبثو هعرزلو هل نييناسرجلاو
 مهنا يمفرع كنا اهضرأ بعش لك يو هديبع عيمجاو نوعرفب نيهاربو تايا تلعجو # مزلقلا رحب يلع
 سبيلا يف رحجلا يف اوزاجو مهيدي نيب تيفش رخبلاو .# مويلا لثم اليلج امسا مبل تععنصو مهيلع اورغتنا
 يذلا مهل قيرطلا ةرانال اليل ران نم دومعبو اراهن مامغلا نم نومعبو #*- يوق ءام يف راجتلا لثم اويقلا مهءادعأو

 قح عيارشو ةميقتسم اماكحا.مهتيطعاو ءامسلا نم مهعم ابطاخم تميلجت انيس روط لبج يلعو + اهيف نوريسي
 اماعطو * كلدبع يسوم دي يلع مهتيصوأو ةعيرشلاو ندسلاو اياصولاو مهتيرا سدقملا كتبسو #* ةديج اياصوو اموسرو
 تممسقا يتلا ضرالا لك مهثروت نا مهل تلقو مهشطعب مهل تيرجا ةرغصلا نم ءاسو مهعوجب مهتيطعا ءامسلا نم
 ! تمعدص . يذلا كبياجع اوركذي ملو لوقلا اوبأو كضيارف أوعمسي ملو مهلاذق أوبعص نكلو #* مهياطعال

 ملو لضفلا ربثكو .الوهمو اموحر انونح مفصلا هالا تنناو مهتياصعب مهتمدخل عوجرلل اسير اولعجو مهلاذق اوبعصو
 يفيدججتب اوملعو رصم ضرأ نم كلدعصا يذلا كلهالا ةروص اذه اولاقو بص الجت مهل أولمع ام دنع اضيأ مهكرتت

 يف مهريسيل رابنلاب مهنع لزي مل مامغلا دومعو ةيربلا يف مهكرتت مل يربكلا كتمحرب تناو #* ادج ميبق
 مهداشرال تيطعا ميظعلا ليدلا كتوربجو #* اهب اوكلسي يتلا قيرطلا يلع مهيدهيل ليللاب رانلا دومعو قيرطلا

 مل مهلجراو مهيلع نم البت مل مهبايث ءايش مهزوعي ملو ةيربلا يف مهعم تمنك ةنس نيعبراو #* اوعمسي مل كننمو
 جوع ضراو نوبشح كللم ضراو نوبت ضرأ ضرالا . اوثروو مهتمسقو ابوعشو كلاممو اضرأ مهتيطعاو #* اف
 + ايرا مكل اهلعجا مهيابال تلق يذلا ضرالا مهب تلخدو ءامسلا بكاوك لثم مهينب ترثكو٠ * ةينثبلا كلم
 مهيف اولعؤ مهوكلم مهيدياب مهتملسو نييناعنكلا ضرا ناكس مييدي نيب تمعضخو ضرألا اوُبروو نونبلا اولخدو
 اولكاو ةمعطم ارجشو ريخلا نم ةولمم لزانم اوثروو ةنيمس اضراو ةعينم اندمو ةئيصح اضرا اوكلمو #* مهاضرب
 اردهتجا نيذلا اولتق كءايبناو مهروهظ ءارو كتعيرش اوقلاو اوصع كلذ دعبو + ميظعلا كري اوذذلتو اوعبشو
 كيلا ارخرص مهتدش تمقو مهو مهرقياضو مييقياضم ديب مهتملسو #* ارابك تاضفنر اولمعو كيلا مهودريل مهب

 نم مهتعمسو مهل تبجتسإ تناو كماما اولصو اوعجرو مهردبعتساو مهادعا يديا يف مهتيلن كمادت ,ميبقلا
 ملو أوما مهو كسومان اوظفماو اوعجري مهنأ مهيلع تدبشاو د* كتمحر ةرثكل نامز لك يف مهتصلخو ءاهسلا

 ةقيصلا عيمج كنع افخت ال قدصلاو ناميالا ظفاح فوخملا رابجلا ميظعلا هلالا انهالا اي نالل نمو * فوورو



 * اذه انموي يلا لصوملا كلم مايا نم بععشلا عيمج يلعو انيإاباو انرابحاو انءامظعو انكولم يلعو انيلع تمتا يفلا

 . مهتيطعا يذلا ميظعلا كحالصبو كتوكلمب اورفكوو * مهيف تدهش يذلا كتاداهشو كلاياصو عطن ملو تلسومان

 ضرالاو ديبع مويلا نحن اذه لجا نم + ةريرشلا مهلامعا نم اوبلقنا الو كودبعي ملو ةنيمسلا ةعلاصلا ضرالا
 انيلع تطلس يذلا كولملا اهتالغ لغتستل # اهعلفن ىديبعلاك نمن اذوه اهتاريخ اولكاي نا انيابال تيطعا يذلا

 قحاب مسقن اذهبو * ميظع قيض يف نحو مهتدازاك انمياهبو انداسجا يلع نوطلسم اضيا مهو انايطخ لجا نم
 * كيلاوح نيذلا لكو رابحالاو نييويللاو انختلاشم سومانو سقط يلع دهشنو

 ] رشاعلا لصفلا |

 اينبش شوطاح  ايكلم ايرما روحُشف # ايمرا ايرزع ايارس + ايقدصو ايقلح نب اتسرتا ايمحن نومسارلاو
 يالوه ايعمش ياجلب ايزعم #* نميم ايبا ملسم #* خوراب نيتئج لايناد #* ايدبع تومرم مراح »* حولم
 ايالف اطيلق ايدوأ ايدبش مهتوخاو * ليايمدق دادنح ينب نم يونب اينزا نب عوشي نييويللاو »+ ةئهكلا مه

 تاحاف شاعرف بمعشلا ءاسور # وئينب يلاب ايدوح #» اينبش ايبرش روكآاز #+* ايبشح بوحار ايم »+ نانح

 موشاح ايدوه #* روزاع ايقزح رطاع # نيدع يوغب اينودا * يابب دجرع ينوب »* يناب اوتز ماليع باوم
 نانح ايطلف + عوداي قوداص ليابزيشم # ريزاح ملوسم سايفغم * يابون ثوثانع فيراح. * ياصب

 + نانع نانح ايحاو ه#* ايسعم انبشح موحر * قابوش اهلف شحولا * بوساح ايناناح عشره * اينع
 بوعش نم درفنا نم عييمجو نوينيتانو نوداشنو نوباوب نييويل ةنبك مهتعامج ةيقبو »* انعب ميراح خولم
 فئلخلو دعي يجن نمو مهوامظع مهتوخا نع اونمض امهفلا عيمج # مهتانبو مهوئب مهناوسن هللا ةعيرشل يضارآلا
 * هننسو هماكحاو انهالا برلا اياصو عيمج اوظفححنو اولمعيل هللا دبع يسوم ديب اهاطعا يتلا هللا ةعيرشب اوكلشي نا
 يف توقلل امو تاراجتلاب نوتاي نيذلا ضرلا بوعشو . #* انينبل مهتانب ذخان الو ضرالا بعشب انتانب جوزن الو

 ةديعصلاو ةيدبالا ةحابذللو هوجولا زبخل + انهالا تيب لمعل ةنس لك لاقثم ثلث يطعنل اياصو انيلع يضتقنو

 * انهالا تيب لمع لكلو ليارسا نع رفغتسيل ةيطغللو سادقاللو دايعالا يف رهشالا سور يف توبسلا يف ةيرهذلا
 مهتاقواك انيابا تويبك انهالا تيب يلا هولخديل بعشلاو نييويللاو هتهكلا نيب بطلا بيرقت يلع اماهس انيقلاف
 روكبو انضرأ تالف تاروكبب يتانلو 1 يسوم ةعي رش يف بوتكم وه امك انهألا برلا مبذم يلع دقويل ةنس لك يف

 ةعيرشلا يف بوثكم وه امك انيشاوم» انداللا تاروكبو * برلا تيب يلا ةنس لك يف اهلك راجشالا رامثا عيمج
 هكاوفر انحيلاضنو انماعط روكبو # انهألا تيب يف مادغلا ةنهكلل انهالا تيب يلا اهمدقنل انمنغو انوقب تاروكبو

 نم رشعلا نوذخاي مه نييويللل ادضورأ نم رشعلاو انهالا نزمخ# يلا ةنهكلل اهيتونل نوتيزلاو فاطقلاو ةرج“ لك نم
 نومدقي نويويللاو نييويللا رشع يف نييويللا عم نوراه نبا نهاكلا نوكيو # انلمع اهيف نوكي ةيرق لك
 روكب نزذملا يلا نولخدي نييويللاو ليارسا ونب ناف * لاملا تيب يف نزغملل انها تيب يف مهرياشع نيرشعلا
 * انهالا تيب كرتن الو مادخلاو نوباوبلاو نودشنملاو ةنهكلاو ةسدقملا ةينالا مثو تيزلاو رمغغلاو ةطنهملا

 | رشع يداعلا لصفلا

 ميلشروا يف اونكسيو مهنم ةرشعلا نم رشعلا نوكيل ةعرقلا اوقلا بعشلا ةيقبو ميلشرواب بمعشلا ءاسور نكسو
 نم اوضترا نيذلا لاجرلا عيمج يلع بعشلا كرابو  يرقلا يف اونكسي مهنم ءازجا ةعستو ةسدقملا ةيرقلا

 يف مهنم دحاو لك نكسف أدوهي يرقو ميلشرو' اونكسا نيذلا دلملا ءاضور يالوهو * ميلشرواب اونكسي نا مهتين



 1ذوهب ينب نم ميلشرواب اونكشو * ناميلس ديبع ونبو نويديثانلا نييويللا ةنهكلاو ليارسا مث هتيرق يو هثاريم
 ,* صراف ينب نم لياللهم نب ايطفش نب ايرمأ نب ايراخز نب ايزوع نب اياثع !نوهي يب نمو نيسايثي ينب نمو
 نونكاس صراف ونب مهعيمج * قوليسلا نب ايرخز نب بيرايوي نب ايادع نب ايازح نب ازيكلاك نب خوراب نب ايساعمو
 نب ايادف نب داعوي نب مالوسم نب اولس نيماينب ونب مه يالوهو # ارابح الجر نوتسو ةينامثو ةيامعبرا ميلشرواب
 يرخز نب لياويو * نيرشعو ةينامثو ةيامعست لس يلبج هدعب نمو ه* ايعشا نب لايتيا نب ايسعم نب ايالوق
 ايقلح نب ايارص * نيخاي"بيرايوي نب ايعمي ةنهكلا نم» #* يناثلا ةيرقلا يلع اونس نب اذوهيو مهيلع طلسملا
 ةيانامث هللا تيب ين لامعالا اولساع مهتوخاو »+ هللا تيب مدقم ببوطيحا ني ثويارم نب قودص نب مالوسم نب
 نيتيام .ابآلا .اسور هتوخاو » ايكلم نب روحُشش نب ايرخز نب يصما نب ايلالف نب ماحري نب ايادعو نيرشعو نينثأو
 ةينامثو هيام ةرقلا ةربابج مهتوخاو #2 راما نب ثوملشم نم يزحا نب. ليارزع نب ياسشمعو نيعبراو نيندثاو
 نب ايبشح نب ماقيرزع نب بوشح نب ايعمش نييويللا نمو # ميلودج نب لايدبز مهيلع طلسسو نيرشعو
 ام نب ايناتمو * نييويللا ءاسور نم هللا تسيب نع اجراخ لمعي يذلا لمعلا يلع دابزويو ياتبشو »* لوب
 نب لالجم نب عومش نب ادبعو هتوخا نم ٍنإثلا ايقوبقبو ةالصلا دنع مدمللو ةعبستلل ىييرلا ففاصا نب يدبز نب
 امهتوخاو نوملط بوقع نوباوبلاو * نينامُو ةعبراو نيتيام ةسدقملا ةيرقلا يف نييويللا عيمج + نوئيديا
 يف دحاو لك اذوبي يرق عيمج يف نييويللاو ةنهكلا ليارسا ةيقب» * نيعبسو نينثاو هلام باوبال سارعلل

 نب يزوع ميلشرواب نييويللا مدقمو # نيينيئانلا يلع افسغو احبصو لافوعب نونكاسلا نوينيثافلاو #* هثاريم .
 رما ناك دق امنا #2 هللا تيب ةمدغل نيدشتم فاصا ينب نم اخيم نب اينتم نب ايبسح نب يلب

 مالك لكل كلملا ديل اذوهي نب حراز ينب نم لابازيشم نب ايهتنو #* مويب اموي نيدشنملا ةبترو مهل كلملا
 لياصبقيبو اهركاسدو نيبيدبو اهركاسدو عمبرا ةيرقب اودكس اذرهي ينب نم مهنادلب عسيمجل تويبلا يف * بمعشلا
 * اهتافبو انوخلو عالقصبو # اهتانببو عبس ريببو لاعوش رصحاو  طلاف ىسيببو اداومبو عوشيبو ه* اهركاسدو
 عبس ريب نم اولحو اهركاسدو اقرعو اهركاسدو سيخال اهركاسدو مالودع حونز * كثومريبو اعرصبو نومير نيعبو
 + اينانع بون ثيوئانع #* اهركامدو ليا ىسيبو ايعو سامه“ عبج نم نيماينب ونبو * مونه يداو يلا
 ماسقا نييويللا نمو * نيعافصلا يداو اونواو دول د»* طالبنو ميعوبص ديدح »* مياتيج ةصار روصاح

 ظ | * نيماينبو اذوهي

 رشع يناثلا لصنلا ظ 1

 حولم ايرمأ »* ارزع ايصرا ايارس عوشيو لياتلام نب لبابرز عم اودعص نيذلا نييويللاو ةنهكلا مه يالوهو
 بيرايويو ايعمش # اجلب ايدعم نيمايم + ايبا يوتنج اودع + فثومرم موحار اينهغخس + سرطح
 يونب عوشي نييويللاو * عوشي مايا يف ميتوخاو رابحالا ءاسر يالوه ايعدي ايقلح ىوماع اولا #* ايعدي
 +« هتمدخ يف مهنم دحاو لك مهتوخأو ينوعو ايقبقبو  مجتوخاو مه ةحبسلا يلع ايناتاس اذوهي ايبرش ليايمدق
 * عوداي دلوا ناثانويو ناثانوي دلوا عادايويو * عادايوي دلوأ بيسايلاو بيسايلا دلوا ميقاويو ميقاوي دلوا عوشيو

 * ناناحوي ايرامال ملسم ارزعل # ايناناح ايمرأل ايرم انارسل مهءابألا ءاسورو ةنهكلا ميقاوي مايا ينو
 نيماينمل يرخز ايبال 9 * ملشم نوتنجل ايرخز ايدعل * يتلح ثويرمل اندع ميرحل ' + فسوي اينبشل نوثانوي
 . قوماعل يالق يالسل * يزوع ايعديل يانتم بيرايويلو #* نوئانوهاي ايعمشل عومش البل * يطلف ايداعومل
 لسور نوبوتكملا عودايو ناناحويو عادايوي بيسايلا مايا يف نييويللا #* لياناثان ايعديل ايبشح ايقلحل ه* رباع
 مايا يلاو ميمايه اربد رقس ين نوبوتكملا ءابالا ءاسوؤر يويل ونب * سرافلا شويراد «تللم يلا ينح ةنهكلاو .ابالا
 امك ليلهتلاو ةيعبستلل مهتبونل هتوخاو ليايمدق نب عوشيو ايبرش ايبشح نييويللا ءاصرو * بسيسايلا نب ناثانوي



 باوبالا سارح بوقع نوملط ملسم ايدبع ايقوبقبو ايناتام * مهتابون .اوسلاب اوظفمحيو هللا لجر دواد رما

 ارزعو مامألا ايمحن مايا ينو قاداصوي نب عوشي نب ميقاوي مايا يف ياوه * باوبالا ماما قاورلا سارح
 ميلشروا يلا مهب اوواجو مهدالب لك نم نييويللا عيمج اوعمج ميلشروا نصح لمكت املو * بتاكلا نهاكلا
 لكو ميلشروا لوح يذلا يحاونلا لك نم مادغلا ونب اوعمتجاو . * احيبستو اركشو ارورسو احرف اوعنصيل
 * ميلشروا لوح ركاسد ميل اونتبا مه نيدشنملا ناف توامزعو عبج عرازم نمو.لاجتجا تيب نمو #* اهدودح
 نم نصحلا قوف 'نوشمي اولعجو ميظع قيرف اوماقو * نصحلا باوباو بمعشلا اورهطو نييويللاو رابحالا اوربطو
 نيماينبو اذوهي  ماوسمو ارزع ايرزعو #* ادوبي سور فصنو .ايعشا مهعم يشمي ناكو *ريبكلا باب نيمي
 روكاز نبا اكعم نبا ايناثتم نبا ايعمش نبا ناثانوي نبا ايركز ,قوبلاب نوخني رابحالا ينب نم * ايمراو ايعمشو
 ' هبع يبنلا دواد ميباست يلاوا مهعم ناك يالوه اذوهبو ايناناحو ٍلياناثان لولغ لييارزعو ايعمش هتوخاو * فاصا نبا
 يناقوفلا نصحلا جرد يف دواد ةيرق دعصم نم اودعص مهتلابق يذلا »* نيعلا باب قوف مادق ربحلا ارزعو بيرلا
 يلع دعص بعشلا فصنو مهدعب اناو قوف يلا نيدعاص اوناكو .اوركشو #* يقرشلا ريجكلا بابلا يلع هللا تيب يلا
 بابلا يلاو قيتعلا بابلا يلا ميارفا باب قوف نم * ضيرعلا زوسلا يلعو ريبكلا ىتسومملا يلع اوُهقوو نصعتلا
 يلا نيقيرفلا اولخدو #* ريبكلا بابلا يف اوفقوو ناتسبلا باب يلاو يلاعلا قسوجلا يلا ليناناح جرب نمو روصنملا
 ايرخز ياناعويلا ايخبم نيماينم ايلسعمو ميقايلا رابحالاو * يعم اوناك نيذلا ءاسورلا ففصنو تنك اناو برلأ تميب
 ايحرزيو نودشنملا اوعمسو رزاعو .ماليعو ايكلمو ناناحويو يزوعو رزاعلا ايعمسو ايسعمو . * قاوبالا عم اينانح
 نايبصلاو ءاسنلا تناكو اميظع احرف مهحرف برلا نآل اوحرفو ةريثك ميابذ مويلا كلذ يل اوححاذ»و #* مدقملا
 تويبلا يلع اضيا اوطلست كلملا باب ةنازخ يلع اوناك يذلا موقلاو  دعبلا نص ميلشروا حرف عمس نوحرفي
 نييويللاو رابحألاب اوحرفي فوبيلا نأ نييويللاو رابحألا سومان بانك يف بوقكم وه امك ارقلا روشع اوظفح اميك
 دواد ةيصو لثمك بابلا مادخو ةرهاطلا سراحشلا نوسرحيو د مههالا تسيب سرح. نوسرمي .امايق. اوناك نيذلا
 عيمجو + هللا برلا مادق دمحو ركشي ناكر مادغلا سار فاصا ناك دواد مايا يف هنل * هنبا ناميلس
 مويب موي نوطعيو نوجرخ نييويللاو مادخلل بهاوملا نوطعي اوناك نيذلا ايمحن مايا ينو لبابورز مايا يف ليارسا
 * نوره ينب نوسدقي نييويللاو نييويللا نوسدقيو

 رشع كلاثلا لصفلا ظ

 نوينامعلا نولخدي ال نا هيف ابوتكم اودجوو بععشلا ناذا يف يسوم سومان باتك ءارق مويلا كلذ يف
 رصم نم مهجورخ يف ليارسا ينبل ءاملاو زبغلا اومدقي مل مهنا لجا نم # دبالا يلأ برلا ةعامجب نويباوملاو

 اوزرفا سومانلا مالك اوعمس امل ذينيح # ةكرب يلا ماعلب ةنعل انهالا بلقاو مهنعليل روغاف نبا ماعلب مهل اورتكاو
 ابيرق انهالا تيب ةنازخ يلع ايلوتم ناك يذلا ربحلا بيسايلا اذه يلعو * مبنيب نم ءابرغلا لك ليارسا ونب
 ممقلا روشع يناواو نابللاو نيبارقلا اهيف نولعجخا ميدق نم تناكو ةميظع اراد كلانه ' مبل رمعاو د ايبوطل
 ةنس يف نلل ميلشرواب انا نكا مل مهلك ءالوهبو * ةنهكلا نيبارقو نييويللاو مادخلاو اذوهي يرق يف تيزلاو رمغلاو
 يلا تيجو + كلملا نم تلصفنا مايالا رخا ينو كلملا دنع يلا تيتا لباب كلم تسسعترال نيشلثو ينثا
 اناو ادج يلع بعصو * برلا تيب يف اراد هلرمع يذلا ايبوطل بيسايلا لمع يذلا رشلا تمفرعو ميلشروأ
 يلا تدعاو رادلا اورهط تملقو '*رادلا دنع قوسلا ارب مهتيقلاف ايبرط تميب يف يذلا يناوآلا عنّيمج يلا تدمع

 هفلخ يلا لجر لك برهو اطعي 3 نييويللا يزج نأ تمملعو #* نابللاو نيبارقلاو برلا تيب ناوا كلانه
 او مهنعمجو هللا تيب كرت ١ذام لجا نم مهل تلقو ءاسورلا بيمكح اناو .* ةلعفلاو مادغلاو نونويللاو
 ربعلا اياملس .نزامخم يلا * تميرلاو رمغلاو ,عمقلا نم رشعلا اورضحا ذوهيلا عيمجو * مهتداعو مهمسر يلع
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 ' مهتعرق تجرخو ةقفلاب نيفورعم اوناك مهنال اينثم نبا روكاز نبا نانح مهعسو نييناويللا“ نم ايارفعلو قوداصلو
 +. هنيراتكتو يبلا اي: كتيب يف تععبض يذلا ريخلا ثرتت الو اذه لجا نم يهلا ا ينركذا .* مبتوخال .اسور اوتوكي
 بمنعلاو رمغلا نم ريمحلا ىلع لامحالا نوبيجاو تبسلا موي يف نورفاسي ذوهيلا يلا ترظن نامزلا كلذ نو

 او اوعببي الو اكمس اوبيج الو + اديص اورتشي الآ مهيلع تدهشاو تمبسلا .موي يف ميلشروا يلا -هب نولبخديو نيتلاو
 اذه اولعفت !نامل مهل تملقو ميلشرواب !نوهي افرول ميلشرواب اذرهي ينبل تبسلا موي يف اورتشي
 ةيرقلا هذه ىلعو هلك رشلا اذه انيلع هللا باجاو مكيابا اوعنص اذكه * تببسلا موي اوسمختو ريرشلا لعفلا
 دحأ لهدي المل باوبالا يلع يناملغ نم تمممثأو ترييسلا موي نوسهنتو ليارسا يلع ايصغ نوديرزت مكناو اضصيا

 اوصتفي الو. باوبالا .اوقلغي نأ ترما. تمبسلا لبق ميلشروا باوبا تمصتف امل ذينيح. + تميسلا موي 00

 مهل تلقو مبيلع تدبشاو . .* نينثاو اموي ميلشروا ارب نييرتشملاو نيعايبلاو راجتلا اوتاو تببسلا . دعب
 أوحرطت :متنك نأو تميسلا لوخد لبق اوح مل اداملو اولخدت نا مكعدا ام تبسلا موي أوج نا نيا مج

 اولخديو .اورهطقي .اونوكي نا نيباوبلل تلق #3 * تمبسلا موي واحلا نا مما عجرأ ملو ميل يدي ددمأ

 تفصن املكتي مهيفبو تايباوسو تناين اهعو 0 لها . سهم تايبنعا ءاسعن اوسلجا 0 لوبيلا يلا 3

 «تمفلحو مهنفدو ا مهنم بيملتقو مهتنعلو مبترهتناف ٠ .* بوعشلا مالك لثم ينأادسكلاب هفصنو يناربعلاب مهعالك

 ناميلس .اطخا .الوه لجا نم مكل ليولا نآل © + مهينبل مهتانب اوذخاي الو مهينبل مهتانب اوعفدي ال نأ هللاب ثوهيلل
 عسامج يلع. .اكلم هبرلا هماقاو هللا دنع ابوبحت راصو #* ةريثك بوعش يف هلثم راص ام يذلا ليارسأ كلم

 متسلاجو انهالاب متبذكو رشلا اذه اهيا متعنص اوعمست ملا متناو # هبلق غاز“ تايبنجالا ءاسنلا لجا نمو ليارسا
 نم .هتدرط يناروعلا طالبمسل انتح راص يذلا ميظعلا رمدلا بيسايلا نبا عاذايوي ينب نمو #* تابيرغلا ءاسنلا

 مهتمقاو .مهمثا عيمج نم مهترهطف #* نييويللاو رابحالا ةيقب يلعو ةنهكلا نم يقابلاو يهألا اي مهركذا * يدنع
 + اذه يهأآلا اي يل ركدا ةيروكبلا. يو مهدايعاو مبنامز يف تاسيدقتلاو نيبارقلا» #* هلمعب ناسنا لك مهسرح يف

 00 وهو ايمحت رفس ,مت
 * ارزع يناث

 ا م ض لولا لضفلا ]
 كلذ يف :- جالي دب ننوكفو قي: ةاه:ةليقلا لا دنيلا ىن قلاب وروح وهب نيوتن مانا لإ ناك

 . ةميلو عنص هكلم نم تشلاثلا تسلا يف - * قسوهلا ناموس يف يذلا هكلم يسرك يلع كلملا سولج دنع نانزلا
 ةمارك ناسيا رهظيل * هيدي نيب. ندملا ءالكولو نييداملا فارشاو سران ةربابح ةديبعو هياسور .عيمج ةميظع



 موقلا عيمجل كلملا عنص مايالا هذه لامك دنعو * اموي نينامثو ةيام ةريثك امايا هتمظع.رغف راقواو' هكلم

 نم رياتسب # هناتسب يف كلملا نانج نحس يف مايا ةعبس اممم مهريغص يلا مهريبك نم ناسوس يف نيدوجؤوملا
 نم. ةرساو ماخر ةدمعا يلع جاع نم تاقلح يف ناوجراو صوب لابحاب ةقلعم نوجامسا ريرح نم .بناج لك
 بهذ نم ةيناب يقسو #* ليمج قيوزتب .ةروصم يهو اسفيسف ةراجحو درمز نم.طالب فيصر يلع بسهذو.ةضف
 يلع كلملا مسر اذك نال هرك ر يغب ةنسلا يلع برشلاو + كلملا هيكل ريثك يناطلس رمخو اهريغب.ةةينالا- لدبتو.
 كلملا تيب يف ءاسنلل ةميلو تمعنص ةكلملا ينشو نا مث #* لجرو لجر لك ءاضر اولمعيل هلزنم يف سيير لك
 .اتغباو اتغبو انوبرحو اتزبو ناموهمل لاق رمغلاب كلملا سفن تباط نيح عباسلا مويلا يف ناكاملو . * نسروشحا

 يدي نيب يلا ةكلملا .يتشو يف اوتاي نا * سوروشحا ءكلملا ةرضح نومدخ# نيذلا نايصخ ةعبسلا ساكرخو راثزو
 يت نأ ةكلملا يتشو تباف : * ادج رظنملا ةنسح اهنال اهلامج .اسورلاو ممالا عييمجل يريل كلملا جا ءاتب «كللملا
 روما ٍفراع ءاملعلل لاقف + هيف هتيمح تلعتشاو ادج كلملا طغسف مدغلا عم هب ثعب يذلا كلملا .رماب
 مهرامسا كذهو هيلا بيرقلاو #* مكحلاو نئسلا ففراع لك ةرصحب .اوربوي: نابئولملا ليبس ناك يذك نال نامزلا

 كلملا يدي نيب نيرضاحلا يدامو سراف ءاسور ةعبس ناخوممو انسرمو سرامو سيسرتو ..ًثامداو ارتاثو انشرك
 ديب لوسرملا كلملا رما لثتمت مل ام يلع ةكلملا يتشو يف عنصن نا ةنسلا امن » كلملا سلجم 'يف الرا نيسلاجلا

 يلعو ءاسورلا عيمج يلعو لب ةكلملا يتشو تبنذا كاملا يلع سيل ءاسورلاو تللملا ةرضح ناخومم :لاقف- :*.مدغلا
 نيهلوعبب نيرزي ٠ ءاسنلا:رياس يلا ةكلملا رابخ جرخ اذا كلذو »2 سوروشحا كنعلا نيم مسخ يق يذلا سلا مسح

 لعفلا ريصيف * يع ملف هيدي نيب يلا ةكلملا يتشو يجن نا رما سوروشحا كلملا نا نلق اذا نبنويع يف

 نا كلملا يار ناف م ةدع كلملا بضغف نهجاوزا ايادو نهي يتح يدامو سراف ءاسور عيمج ءاسنل ةرابع

 ناو كلملا يدي نيب يتشو لخدت ال ناب زواجمتي الو يدامو شراف نئس يف مسريو هلبق نم يناطلس رمأ جرخ
 عيمجو ةميظع اهنا هتكلمم عيمج يف هعنصي يذلا «كلملا ربخ عمسيف .#*.اهنم دوجألا اهريغل اهكلم .يطعي
 لوقب كلملا لمعو ءاسورلاو كلملا دنع يارلا كلذ نسحن + ريغص يلا :ريبك نم نهلوعبل. اراقف نطعي ءاسنلا
 لك نوكي ناب ابتغلب ةما تاق ل ل * ناخومم

 * بوعشلا حيمججل اذهب ارث ىل مث هلزنم يف ايي ل
 ٠ يناثلا لصفلا . ْ 57

 ناملغ لاقف # اهيلع مسر امو تمعنص اسو ينشب ور نيوروتج ا تلاعلا رمح نركب ةيعروملا) هله هنو :
 هكلم ندم عيمج يف يري نم ءالكو لكويو < ب ظنملا ناسح راكبا راوج كللملل .بلطي. هنومدخ# نيذلاو كلملا

 مرعلا ظفاح كلملا مداخ اغاه“دي يلا مرعلا راد يلا قسوجلا ناسوس يلا زظنملا .ةتسح ركب ةيراج حلك نومضيو
 .ناكم كلمت كلملا نيع يف نسعت يتلا ةيراجلاو * نهل يغبني ؛ ام عيمجو .اسنلل يتلا ةنيزلا تاودا نيطعيف
 همصأ قسوجل ناسوس يف ايذوهي لجر ناكو ا ا مهرماق كلملا دنع مالكلا ذه نسعف -يتشو

 ' عمم تملجا يتلا ةيلاجلا عم ميلشروا نم.يلج يذلا 0 نيمي ينب نم شيق نب يعمش نب رياي نب ياخدرم
 قبي مل لا همع ةنب ريتسا يه يتلا هسدهل انضاح“ ناكو * لباب كلم رصنتخ هالحا يذلا ادوبي كلم اين

 رما عمس املف + ةنباك هل ياخدرم اهذخا اهماو ابيب توم دعبو ادج ةنسح ةيراجلا تناكف اما او ابا اهل
 ريتسا تذخا كلملا مرح ظفاح: اغاه دي تممت يلا ىتسوجلا ناموس يلا ةريثك اناسح ييزاوج عمبجو هعيقوتو كلملا
 مداخلا رماف هدنع الضفو اظح تلانو هنيع يف ةيراجلا تنس « كلملا مداخ اغاه دي يلا ثلملا تيب نلا
 ملو #0 اهيراوجلو اهل اهتيزيو كلملا تيب نم تابجاولا تابتارلا راوج ةعبسلا اهيطغيو اهبتاررو اهرمغب ردابي نا
 بن يثمتي مدع لك ف ياخدرم ناكو أ كللذب ادحا ملعت 1 نأ اهرمأ ياعدرم نل اهدلوصو اهتماب زيتسا ةربخت
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 كلملا يلآ لخدتل ةيراجو ةيراج ةبون غولب .دع ناكر # اهب عيفصي امو ريتسا ةمالسب فرعتيل مرهلا نح يدي.
 رهشل .ةعسو رملا نهدب ربشا ةتس نهرمغ مايا-لمكت كلذك .نال ارهش رشع ثا ءانسلا ليبسك اهل يعمي دعب

 زاغشعش. دي يلا ةيناثلا كلملا راد. يلا ةعجار يه ةادغلابو ةلخاد يه اشعلاب + كلملا تيب يلا مرهلا راد
 ةبون غولب دنعو # اهمساب يعدتف كلملا اهدارا :نا الا كلملا يلا اضيأ لخدت ال يرارسلا ظفاح كلملا مداخ
 ياغاه هلوقي ام الا ءايش بملطت-نكت مل كلملا يلا لخدتل ةئباك اهذخا يذلا ياخدرم مع ليياحتلا مبا ريتسا
 كلملا يلا ريتسا تذخاو ه اهاري .نم .لك نيع يف اظح ةليان ريتسا تناكف مرهلا ظفاح كلملا مداخ
 رثكا كلملا اهبحاو د#* هكلم نم ةعباسلا ةنسلا يف تبيط رهش وهو رشاعلا رهشلا يف هكلم تيب يلا سوروشحا
 + .يتشم ناكم اهكلسو اهسار يف تللملا جات لعج راكبالا عيمج- قوف هنيع يف الصفو اظحح تلانو ءاسنلا عيمج نم
 مذمو زياوجب زاجاو ندملا لهال عنصو ريتسا سلجم كاذ نا هديبعلو هياسر ميمهل اميظع اساله كلملا عنصو
 ةربخم ريتسا نكت مل * كلفلا بايب ياخدرم سولج دنعو ةيناث يراوجلا عمج دنعو #* كلملا ةنكمك اياطع
 كلت يف ناكر . * هدنع ةنوضح تناك نيه لثم هرمإ ةلثتمم يه اميادو يلخدرم اهرما امك اهتمار اهدلوم
 . امهيديا ادمي نا !داراف ابضغ هباجح نم كلملا يمداخ شراتو ناثغب نا كللملا بابب اسلاج ياخدرم مايالا
 نع القن كلملل ريتسا تلاقف ةكلملا ريتسال ةتعال ربخاف ياخدرمل امهرما رهظقف * سوروشحا كلملا يلع
 ناويد يف كلذ بتكو ةبشخ يلع اعيمج ابلصف كاذك دجرف ربغلا نع ىكعبت *  هب اهرفخا هنا ياخدرم

 ئ 0 اك ظ * كلملا يدي نيب نامزلا مايا زابخا

 | ظ ثكالانلا لصفلا

 * هياسور عييمج قوف هتبترم لعجو هفرشو يفاغألا اثادمه نب ناماه سروشحا كلملا مظع رومألا هذه دعبو
 ثا مل ياخدرمو كلملا مهرما كلذك نال ناماب نودجسيو نوثجي كلملا بابب نيذلا كلملا ديبع عيمجو
 املف .# كلملا رما زواجتم كلاب ام ياخدرمل كلملا باب يلع نيذلا كلملا ناملغ لاقف »* هل دهس ىلو
 هناب مهربخا .هنال ياخدرم مالك تمبثشي له اورظنيل ناماه هب اوربخا مهنم لبقي ملو موي دعب اموي كلذ هل اولاق

 يف هدي دمي هنيع يف يرزف »* ةيمح هيلع ءالتما دج الو هل وثج ال'ياخدرم نا ناماه يار املف * يذوهي
 موق سرروشحا ةكلمم يف نيذلا دوهيلا عيمج ىئغي نأ ناماه بلطف هئتساب هوربخأ مهنال هدحو ياخدرم

 يو ةعرق متوأ سروشحا كلمل رشع ةينانلل ةنسلا يف ناسين رهش وه يذلا لوالا رهشلا يب  ياخدرم
 لاقف * رادا رهش وه يذلا رشع ينثلا يف عقوف رهش يلا رهش نمو موي يلا موي نم ناماه ةرضحب روف ةيناربعلاب
 كلملا ندم عيمج يف بيعشلا نيب اميف قرفتمو ندبم دحاو بعش دوجوم هنا سصروشحا كلملل ناماه
 ياي نا * كلذ يلع مهكرت كللملا لثمب هبشي الل نوعنصي ام كلملا ننسب مهو هما لك نع ةريغتم مهننسو
 نيازخ يلا اهنولخدي ةدياههلا لامع يدي يلع نزا قرو نم ةردب فالا ةرشعو مهتدابا يف بتكي. نا كلملا
 ناماهل كلملا لاقو * كديبيلا ودع يغاغللا اثادمه نب ناماهل هاطغاو هدي نم همتاخ كلملا عرنف * كلملا

 لولا رهشلا يف تقولا كلذ يف كلملا باتكب يعدف * ثادنع نصح ام مهل عنصت موقلاو كل بوقوم قرولل
 ءارسا يلاو كلملا ةقراطب عسيمج يلا ناماه هب رصا ام عيمج بمتكو هنم رشع ثلاقلا يف ناسين ربش وه يذلا
 كللد بنتك سوروشحا كلملا مساب مهتغلب موقو موقو اهطغا ةنيدمو ةنيدم لك موقو موق ءاسرو ةئيدمو ةنيدم
 نم درهيلا ميمج دابيو لتقيو ينفيمل كلملا ندم ميمج يلا جريفلا عم. بسكلاب :ثعبو # همتاخ متخو
 مهبلسو راد رهش وه يذلا رشع يناثلا ربشلا نم.رشع ثملذلا مويلا يف دحاو موي يف ءاسنو لافطاو نعيش يلا يِفَص
 * مويلأ كلذل نيدعتسم اونوكيل ممالا عيمجل اريشنم ةنيدم لك يف“ هعيتوت لعجاو باتكلا طسنيو *  مدغي



 *  نوكبي ةنيدملا يف نيذلا ذيهيلا

 | 0 ظ عبارلا لصفلا

 ةيرقلا طسو يلا جرخو هسار يلع دامرلا يقلاو مسملا سبلو هبايث قزخ لمع ام عيمجب ياخدرم ملع املف
 *  حسم بايثب كلملا تيب يلا لخدي نأ ملصي ال ذا كلملا باب برق يلا ءاجو * ةرم ةميظع ةخرص جرصف

 جونو بدنو ءاكبو موصو دوهيلل ميظع نزح هعيقوتو كلملا رما. هغلب دقت يذلا عضوملا ةثيدمو ةعيدم لك- يو

 تنتعبو ادج ةكلملا تقلقف كلذب اهوربخإو اهمدخو ريتسا يراوج تاج املو + ءالجال شرفي دامرو مسمو
 يذلا كلملا مادخ دحا وهو كانهب ريتسا ترعدف # لبقي ملف هنع هحسم عرنيو ياجدرم سبليل باينب

 يلا ياخدرم يلا كلته يرمسف # ناك اذام يلعو اذام اهفرعيل ياخدرم يلا ريسملاب هترماف اهيدي نيب هفقوا
 ناماه نم يذلا قرولا غلبم حرشبو ناك ام عيمج ياخدرم هربخاف + كلملا يدي نيب يتلا ةيرقلا ةبحر
 ةعفد مهنافنال ناسرس يف لعج يذلا عييقوتلا باتك ةخسنو # مهديبيل نوهيلا يف كلملا نيازخ يلا هلعبح نا.
 لخدف #* ابتمأ يف هنم بملطتو هيلا عرضتجف كلملا يلا لخدت نأ اهلاميو هب .اهريخ امعم ريتسال هيريل هيلأ

 كلملا ديبع لك + ياخدرمل لوقي نا هترماو كاتب ريتسا تلاقف * ياخدرم ملكب ريتا ريخاو كلته
 ةدحاو هيف ةنسلاف اوعدي مل امم ةيناوجلا رادلا ىلا كلمملا يلا لخد ةارماو لجر يا نيملاع هندم ةيعر عيمجو
 نيثالث اذه كلملا يلا لوخدلل يعدا مل اناو يبمحي هناف بهذلا ناهلرصلا كلملا هل دمي نم الخ ام لمقي نا وهف

 نيب نمم تلف كلملا تيب نإ كنسفن يف ينظت 3 ريتسال ابيج« لاقف + ريتسا مالك يلخدرم اوربخاف * اموي
 لاو ىقناو رخآ عضوم يف ناثدمحا ذنوهيلا هتنوعمو .هجرفف تنقولا اذه يف تمكسما نا «كناف + دوهيلا عيمج'

 يلا ةبيجح ريتسا يتملاقف * كلملا يف تناو تقولا اذه لثم يلا نيغلتت .كنأ ملعي .نم مث نودابت .كيبا
 اناو اهيلايلب مايا هثلُم اوبرشت الو اولكات ال يلع اولصر ناسوس يف نيدوجوملا فرهيلا حيمج عمجاو يضما * ياخدرص
 يضمف * ةدبتمس* اناء كلها تكله ناف ةنسلا ريغ يلع كلملا يلا لخدا ذينيحو كلذك موصن يراوجو اضيا
 * ريتسأ هترما ام عيمج عنصو ياخدرم

 سماغلا لصفلا ظ
 كلملل ىريب اذح ٍناوهلا كللملا راد باي ين تفقوو كللملا بايث ريتساأ تمسبل كثلاثلا مويلأ ف ناك املف

 هينيع يف اظح تنكان نمعتلا يف ةغقاو ةكلملا ريتسا يار املف * تميبلا لخدم ةلابق هكلم يسرك يلع هيف وهو

 ريتسا اي كلل ام كلمملا اهل لاقو + ناهلوصلا سار تلبقو تسمدقتف هديب يذلا بهذ نم يذلا ناهلوصلا اهلوانف
 يلا مويلا ناماهب ويه يجي نإ كلملا يار نإريتسأ تللاق * يفقتف كللملا فصن يلا ولو تادبلط امو ةكلملا
 سلجملا يلا ناماهو كلملا .اجت # ريتسا ةجام- يضقتل ناماهب اوعرسا كلملا لاقف #* هتعنص يذلا سلجملا
 بفصت يلا ولو كتبلط امو هيطعتخ رزعسإ اب هتللاوس ام ذيبنلا سلجم يف كلملا لاقو .# ةكلملا هتعنص يذلا
 للملا ينيع يف نصح نأ كللملا دنع اظح- تدجو نأ * يتبلطو يلاوس ريتسا تلاقو تباجاف + يطعتف ةكلمملل
 * كلملا رم لثتما ادغو اهبل هعنصا يذلا سلجملا يلإ ناماهو كلملا يجب ينبلط لمكيو اهايا يتيطعي نأ

 ملو مقي مل كللملا تيب باب دنع اسلاج ياخذرم يار املف بلقلا بيلع ناحرف مويلا كلذ يف ناماه جرخ
 صقر. »+ هتجوز شراز عم هياقدساب اعدخ ثعبو هلرثم يلإ ءاج يجح كلر + ةيمح هيلع ءالتما عزمرتب
 مل اضيال لاك مث * هديببعو هيامر يلع هفرثو كلملا همظع ام عيمجو هنادلو ةرثكو ةراسيأ مظع ناماه مهيلع
 * كلملا عم اهدنع يعدم انا ادغ اضياو انا الا مويلا هتعنص يذلا سلهملا يلا كلملا عم ةكلملا ريتسا يعدي



 شراز هل تلاقف *.كلملا .بابب اسلاج يذوهيلا ياخدرم تيار تقو ين ءايشب يددع يواسي ام كلذ عميمجو ٠
 ياخ درم تاعي ردا نأ كلملا لاسا ةادغلا ناك !ذاو اعارذ نيسمخ لوط ةغماش ةبشخ عنصيل هيبحت لكو هتجوز
 * ةبشغلا عنصف ناماه دنع مهلوق نسعف بلقلا بيطو ناحرف بارشلا سلجم“ يلا كلملا عم لخداو ابيلع

 اننا مقا ترق 5256 ارقتف نامزلا رابخا ريبادت :باقكب هوتاي نأ رماف كلملا مون ىر ةليللا كلت فو

 تكلملا يلا امهيديا ادمي'' نا 0 امل هباهح نم كلملا يمداخ شراتو ناتغب يلع ياخدرم هعفر ام ابوتكم
 هل عسنصي مل :همادخو هديبع هل لاقف كلذ يلع ياخدرمل مظعتلاو راقولا نم عمص !بام كلملا لاقف * سوروشحا

 كلملل لوقيل يلاربلا كلملا تريب نحس ىلا لخد دق ناماه ناكف بابلا ين نم كلملا لاقف #* ءايش
 نحصلا يف فقاو ناماه اذوه هل كلملا ناملغ اولاقف“ »* هل اهايه يتلا ةبشغلا :يلع ياخدرم بلضيل
 يف ناماه لاقف هماركا كلملا ديري. لجرب عمصي ادام كلملا هل لاق ناماه لخد املف * لخدي كلملا لاقن

 * هماركا كلملا ديري يذلا لجرلا كلملل ناماه .لاقو. * ينم.رثكا .مركي كلملا ديري نمل هسفن
 سرفلا عفديو + .هسار يلع .لعج# كلملا جاتو .كلملا هيلع بكر دق سرفو كلملا هسبل دق .سوبلمب يتوي
  ةبحر يف سرفلا يلع هوبكريو هماركا كلملا ديري يذلا لجرلا اوسبلي يتح توترلا كلملا ءاسور نم لجر يلا
 سرفلاو سابللا. نيف عرسا كلملا هل لاقف * هماركا للملا ديري لجرب عنصي اذكه هيدي نيب يدانيو .ةيرقلا
 ناماهر ذخافر .*دهتلق ام عييمج نم !رما يلغت ا كللملا.باب يلع سلاجلا يذوبيبلا ياخدرمل عنساف تلق امك
 ديرب لجرب عنضي اذكه هيدي يلب يدانو: ةيرقلا ةبحر يف. سوفلا يلع هبكراو ياخدرمل هسبلات ؛سرفلاو سابلل

 نا ىيلياق .ةتارمأ شانو. ولا .امكدلا هياجلف هلات 206 ةياقدصا رياسو هتجوز نشا 8 .ناماه
 اصبأ مسقيس ' ' لب ةقيطت. ل هتلنا..ملعاف .هيرفي نيب عمقت نا تادب دق يذلا ياخدرم دوهيلا لسن :نم ياخدرم ناك

 .هريقما 1 ةلغام يلا سلبا يلا دوار وفيا يلا الملا مشل نإ هنوملكي .مه امنيبف * هيدي نيب

 - عباسلا لصفلا

 ام رمغلا برش يف يناثلا مويلا يف اضيا كلملا ال لاقف * ةكلملا ريتسا دنع اوبرشيل ناماهو كلملا ءاج مث
 تدجو نا هل تلاقو هتباجاف '... * يضقتف ةكلمملا فصن يلا ولو كتبلط امو هيطعت يتخ. ةكلملا ريتسا اي كلاوسس

 يموقو انا انعبا دق انناف .#.تبلط يف, يتماو يلاوس يف يسفن يل بسي .نا كلملا يار ناو ةمعن كلملا نيع. يف
 نلاقف: *.كلملا يذا. يواسي. ال ودعلا . نكل تمكسمعا تنكل.ءاماو !ديبغ انعبا ول. ئميل ايف دابنو لدقنلو نافنلل
 ضخغاب ودع لجر ريتسا تملاق ... كلد عنصي نا هبلق ارجب يذلا وه سابلا يآو اذهوه نم سروشحا كلملا
 يلا رمغلا سلجم نم هتيم ماق.كلملا نا مث * ةكلملاو كلملا'يدي نيب ناماه لاتهاف يدرلا ناماه اذه

 * كللملا دنع نم هيلع تطاحا دق ةيلبلا نا.يار امل ةكلملا ريتسا,. نم هسفن يف بلطي ناماه فون ناتسبلا نانج
 كلملا لاقف هقوف ريتا يذلا.ريرسلا سلجم يلع اعقاو ناماهو رمهخلا سلجم يلا ناتسبلا نانج نم:كلملا عيجرف
 لاق مث ٠ * يطغ ناماه . هجوو .كلملا مف. نم. تجرخ .ةملكلا تيبلا .يف .يعم ةكلملا سبكت يتح اضيأو
 يلع 0 لاق. يذلإ ياخدرمل ناماه .اهعنض يتلا ةيشغلار !ذوه.اضيا .كلملا :يدي نيب مدنغلا .دحا انوبرح
 ينل اا ءايعوسا كلملا لاق اعارذ نيسمخب ةغماش ناماه لزنم يف ةمياق كلملا
 9 00 ال ا اا ل اا

 ع. يد لل د + 0 ايام اان الاف



 ١ :ء ١ " نماثلا لضفلا "0 0 :

 نيب لا ل لخد ياخدرمو :ثهيلا ودع ناماه 'تنيب 'ةكلفلا ريدنل ندورومتسنا ةكللمل] بمهر ةريلا كلذ ينو
 ياخدرمل هعفدن ناماه نم هعزتنا يذلا همتاخ كلملا -عرنف. * اهنم وه ام ريتسا :ةتربخا كا كلملا يدي ٠

 تبكيو هيلجحر دنع تمصعقوو كلملا تمملكف ريتسا- :تدؤانغ مث * < ناماقت ١ تريب ُ ياجدرم ريئسا .تملكوو

 ناجلوصلا كلملا دم نيح # فوييلا يلع هربد يذلا :ريبدتلاو .يغاغالا ناماه رش. ليزي ذنبا يف هيلا تعرضتو
 ١ 0 اذه ملصو هئيع يفءاظح تدجو. ناو.كللملا: يار نا تلاقف' * هيدي نيب تحفقوو تنماق 'ذا .يمهذلا
 ديبي نأ با يذلا ناك اثادمه ّ]َ 0 اهيف يتلا تكلا د ةديجع- هب تذكو

 دق : ناماه كتميب ار يدوهيلا ناسي .ةكلملا ريشإلا وروما .كلملا لاقف ب يفارق: .ةدابأ عهاشا نا

 «كلملا 2 وك ل .* فوهيلا يف هدي ذم يلع ةبشخ يلع بلص -هناف: وهو ريتسال هتجبهو
 كلملا باتكب يعدف . * :دري ال :ةملاخ متخو كلملا مساب بتك باتك نوكي ثيح ٠ نم همتاخ'. اوهتخاو

 مهرمأ ام عيمجا بنتكف هنم نيرشعلاو تكلانلا مويلا يف ناويس ربش وهو كلاثلا رهشلا -يف تقولا .كلذ يف

 ةنيدم نيرشعو ةعبسو ةيام. ةشبغلا .يل!-دنبلا نم يتلا ندملا. ءاسورو ءارمالاو ةقراطبلا لاو ةفيهيلا يلا ياخةدرم
 متخو يسوروخحا :كنملا .مساب .ثللذ ببستكف .* مهطخو مهتغلب فوهيلا يلاو مهتغلب ةنمأ ةماو ةئيدم ةخيدم ابطخب

 نأ هيرق لك يف نيذلا :نوبيلا لعجح تكلملا نأ #* نيباجهتلاو ليلا بئاكر تينربلا-_ عم بنتكلاب ثعبو همتاخب

 *  مهبلس اومنغيو مهءاسنو مهلافطاو منيادعا نم ةئيدمو ةما لك شيج اوديبي اولتقيف مهسفنال- اورصتنيو اوقوجتم
 6 * رادا ربهش وهو رشع يناثلا ربششلا نم ء رشع ثلاثلا وهو سروشخا كلملا ندم عيمج يف دحاو مني ين

 نيمقتنم مويلا اذهل نيدعتسم فذوهيلا نوكي نا ممالا عيمجل اروشنم ةنيدمو ةنيدم لك ين هغيتوت لعجو باتكلا
 1 0 ناسوس يف لعج عيقوتلاو كلملا رماب نيعفدنم نيردابم ليغلا يبكار دياربلا ا »* مهيادعا نم
 ادرب .اجردم هسار يلع ميظع بهذ جاتو ضايبو ينرجنامسا كلملا سابلب ثللملا يديني نم جرخ ياخدرسو
 ةنيدمو ةتيدم لك يف * راقوو حرفو رورسو ءاهب ذوهيلم زاصو ..* .تمحرفو تبرط ناسوس ةيزقو ناوجراو ريرح نم
 مانع زيذكو 0 مويو . برشو ةفنف اق حرف هيف هعيبتوتو اا هيلا علبي عسضوم لكو ةيلزقو ةيرق
 -* مهيلع وبيلا عازف عنقو امم-نودوهتي ضرألا

 عساتلا لصفلا

 ,ادعا هيف لثتمي نا هعيقوتو كلملا رمأ غلب يذلا هنم رشع ثلاثلا ين رادا رهش رشع ينانلا رهشلا يفو

 ندنم خيماجو مهارق يف كونها“ ارقوجتأ ' - مييناش يلع نوهيلا 0 تأ يأ 006 مهيلع 0 نا" كونا

 يطع هن + مهيلع ياخدرم عير ياما فهيا نينرشنم كلغلا ةعادص' .لاجسو ا ندملا اور لكو

 اوداباو نرهيلا أولتق نوبل ناسوس فو < مهاضر مهيناشب رص اوداباو اولتقو فيسلاب اوبرضو مهيادعا نيس 2
 اثاروف د اثافسأ نوفلد اثادنسرف » مهوامساو دوهيلآ ودع يغاغالا ناماه ينب ةرشعلا نع اجراخ لجر ةيام سمخ

 يلاو مهولتتف كوهيلا ودع انادمه نب ناماه يب ةرشعلا يالوه: : انازي ياديرا ياسيرا اثسمرف 7 اناديرا ايلدا

 لاقف + كلملا ةرضخ يلا ىسوجلا ناسوس يف نيلوتقملا ددع عقر مويلا كلذ فو + مهيديا اودمي مل ةمينغلا
 يتاب يفف ناماه ينب ةرشعو لجر ةيامسمخ اوداباو ذوبهيلا اولتق دق قسوجلا ناسوس يف ناك ذاف ةكلملا ريتسال كلملا



 كلملا يأر نا ريتسا تللاق # اضقتف اضيا كتبلط امو هيطعتف كلاوس ام كلذ عمو اوعنص اذام كلملا ندم
 + ةبشخ يلع ناماه ينب ةرشع اوبلصي ناو مويلا ناك امك اوعنصي نا ناسوس يف نيذلا نوهيلل ادغ اضيا بهي نا
 ذوبيلا قوجتو * ةبشخ يلع ناماه ينب ةرشع بلصف ناسرس يف هب عيقوتلا لعجو كلذ لمعي نا كلملا رماف
 اودمي مل ةمينغلا يلاو لجر ةيام ثلث نا ناسوس يف اولثقو اضيا رادا رهش. نم رشع عببارلا مويلا يف نلسوس ين نيذلا
 نم اولثقو مهيادعا نم اوحارتساو مهسفنال اورصتنأو اوقوجت كلملا ندم رياس ين نيذلا فوهيلا يتابو * مهيدي
 9 اوحارتساو رادا رهش نم ريشع هثلاثلا مويلا يف # مهيديا اودمي مل ةمينغلا يلاو افلا نيعبسو ةسمخ .مهيناش
 رشع عيبارلا. ينو رشع كلاثلا مويلا يف اوقومج ناسوس يف نييذلا نوهيلاو * حرفو برش موي هوعنصو رشع عباولا
 ضابرالا يرق يف نيميقملا نيصبارلا نوهيلا كلذكو * حرفو برش موي هوعنصو رشع سماخلا يف اوحارتساو
 بنتك مث * هبحاص يلا لجر لك ايادهلا نافناو ابيط امويو ابرشو احرف رادا رهشل رشع عباولا مويلا يف نوعدصي
 * نيرديعبلاو نيبيرقلا كلملا سوروشحا ندم عيمج يف نيذلا لوهيلا عيمج ىلا ةبتك ثعبو روسالا هذه ياخ درس
 ,نيمويلاو .* ةنسو ةلس .لك يف هنم رشع سماهلا مويلاو رادأ رهش نم رشع عببارلا مويلا اوذخت# نا مهيلع اوبجويل
 رورس يلا نزح نمو ةحرف يلا ةرسح نم مهل بلقنا يذلا رهشلا ين مهيناش نم فنوهيلأ امهيف حارتسا ناذلا
 يلع تاقدصو نيكاسملل اياطعو تابهوو هبحاص يلا لجر لك اياده ثععبو حرفو برش نيسوي امهوعنصيف

 ودع يغافالا اثادمه نب ناماه ناب د مهيلا ياخدرم بتك امك ايعنصي نا اودتباو نوهيلا اولبقف * كيلاعسلا

 ' هباتك عم اليق لاق كلملا يدي نيب اهلوخدب ناو * مهينفيل ةعرقلا وهو ريف عقواو مهديبيل مهيلع :ربد ذوهيلا
 نيذه اومس كلذلو + هدالواو وه ةبشغلا يلع هوبلصو هسار يلع عجري فوهيلا يلع هربد يذلا يدرلا ةريبدت ناب .

 اولر ءيشب ياو ةلاسرلا هذه عيمج يف ام يلعف تمعقوأ ةعرقلا يا روف نأ لجا نم ةعرقلا يأ ميريف يموي نيسمويلا
 اوذهتب نا هلوزواجتب الو مهيلا نيفاضنملا يلعو مهلسن يلعو مهسفنا يلع اوبجواف * مهلان .يش يأو كلذ يف
 ليج لك يف ةعونصم ةروكذم ناموبلا ناذه نوكت نأو د هنس لك مهنيح يف مهيلا بدوتكم وه امك نيسويلا نيذه
 ال اهركذ دوبيلا نيب نم لوزت ال ةعرقلا يا ميروف مايا اذهف ةيرقو ةيرقو ةنيدمو ةنيدسو ةريشعو ةريشعو ليجو
 بيجو ديوشتلا عيبمج يذوهيلا ياخ درمو لياعتلا ةنب ا - تيبتكو * . ميهاسن نم ةيطقمي

 ياخدرم مييبلع بجوأ امك اهتقو ين ماهسلا يدوي نيمويلا نيذه اريجيبل 4 قياقملاو ةمالسلاب ةراشبلا اهبف
 روما اضيا هبجوا ريتسا لوقو * ةبلطلاو مايصلل ارما م يلعو مهسفنا يلع اوبجوا امكو ةكلملا ريتساو يذوهيلا

 * بباتكلا يف اضيأ بتكو ماهسلا هذه

 رشاعلا لصفلا

 درامي م هتوقو هتوربج ربخ عيمجو 00 ضرلا يلع اجارخ لعج كلملا سصروشحا نا مث

 * 5 هلهأ

 «.ريدسأ رفس مت



 ! لوآلا لضفلا

 .عبس هل دلوو #* وسلا نم اديعبو هلل افياخو اقيدصو اهللص ناك لجر بويا همسا صوع ضراب ادحاو الجر ناك
 ناتا ةيامسمخو رقب نادف ةيامسمخو لمج فالا ةثالثو منغلا نم فالا ةعبس .هناينق ناو * تانب ثالثو نيئب

 تيب يف ءاكتم نوعنصيف هوئب نوبهذي ناكو * قرشملا ينب عيمج نم ربكا لجرلا كلذ ناكو ادج ةريثك ةلقثو
 بويا ثعب ةءاكتلا مايا تدداع اذا تناكف #* مبعم اوبرشيو اولكايل مهتاوخا ةثالث نوعديف نوثعبيو همويل لجرلا
 ْ مهبرلقب هللا اومتشم اوطخأ ينب لعل بويا لاق هنا لجأ نم مهلك دودعب ميابد دعصأف حابصلا ف بويا ركبو مهسدقف

 مهنيب ناطيشلا اضيا ءاجو برلا مادق اوفقو ميهولا ونب !ناو موي تنأذ ناكف #* مايالا لك عضصي بويا 0 اذكه

 ضرألا ف تكتمرفط برلل لاقو ناطيشلا باحا تميتا ناكم يأ نم ناطمشلل برلا لاقف 1 برلا مادق فقيل

 ضرالا يف هلثم سيل يذلا بويأ يدبع يلع كبلق تلعج دق أذوه ناطيشلل برلا لاقف + اهيف تمكلسو

 * بويا هللا فاضي الطابا برلل لاقو ناطيشلا باجاف # ءوسلا نم دعبيو هللا بفاخو ميقتعسم ملام لجر
 هناينقو تراب هيدي لامعاو ناكس لك يف هل م هينب يلعو هتيب يلعو هيلع ثلدي تظفح تنا

 ناطيشلل برلا لاقف * كمتشي كسبجو يف هناف هل يش لك يلا ب هرتقاف تكلدي طسبا نكلو د ضرالا يف ترثكا

 ناكو »* برلا هجو مادق نم ناطيشلا جربخت ثلدي طسبت ا هيلع نكلو كيدي فو كيلا املسم هل يشب لك ناف

 نيدادفلا قوست تنناكر قبلا هل لاقف بويا اتا لوسرو # ربكألا مهيخا دنع نوبرشيو نولكاي هتانبو بويا ونب موي

 *  كربخال تيجو يدحو انا تتلفو فيسلاب اولتق ناملغلاو اهقاسف شيجلا عقوف # اهبناج يلا نيعتري نتالاو
 انا تنتلفو . مهتقرحاف نايعرلاو منغلا يف تفسف ءامسلا نم تمطقس هللا نم ران هل لاقف رخآ هاج ملكتي وه امنيبو

 .لامجلا يلع أوعقوو قرف ةثالث اوقرتفا نوينادلكلا هل لاقف رخآ هاج ملكتي وه امنيبو »* تارمخأل تيجن يدحو

 كوبي هل لاقف رخآ ءاج ملكتي وه امئيبو * تربخال تيجو يدحو انا تتلفو فيسلاب اولتق ناملغلاو اهوقاتساو
 عبرأ .ي تمربشتناف رفقلا راطقا نم تاج ةديدش مير الاف + ربكألا مهيخأ دنع نوبرشيو نولكاي اوناك تكتائبو ْ

 زجو هفمجلم ىشو بويا ماقف * كربخال تيجو يدحو انا تتلفاو اوتامف نايبصلا يلع تلطقسف تميبلا اياوز
 نوكي ذا برلاو اطعا برلا دوعا نايرعو يما نطب نم تمجرخ نايرع لاقف #* ادجاس ضرألا يلع طقسو ةسأر

 * هللا يلع يرتفا الو اضيا بويا يطخ# مل هلك اذه يو »* رهدلا يلاو نآلا نم اكرابم برلا مسا

 ١ ! يناثلا لصفلا

 برلا لاقف * برلا مادق فقوف مهنيب اضيا ناطيشلا ءاجو بلا مادق اوفقوف ميهولا وئب اوتاف موي تلاد ناكف

 كنا ناطيشلل برلا لاقف # اهبف تمكلسو ضرالا يف تمفط برلل لاقو ناطيشلا باجا تميتا نيا نم ناطيشلل
 .يتحو ءوسلا نم الداع هلل افياخ ايقت اهلاص الجر ضرالا يف هلثم سيل يذلا بويا يدبع يلع كبلق تمعضو دق
 يش 389 لكو دلج ج ناكم دج برلل لاق ناطيشلا باجاف * الطاب هكلهال هب ينريغت تمناو هحالصب كسمتسم وه نألا



 هناف همظع يلا وأ هرشب يلا برتقاف تلدي طسباف كلذك سيل ناك ناف ١ * تملفيو هسْفن ,ادف هيطعي هناف لجرلل

 ناطيشلا جرخ درسا نما طقتحاو نكلو تيدي ب ملم جاف ناطرخللا بلا لانا 2 كمنشي كاوا
 .سلجو هب هدرجبل افرخ هل ذخان #* هغامد يتحو هيلجر .ءاطوع نم هوس ةحرقب بويا برضف برلا هجو مادق نم

 اهل لاق * تسمو كهالا متشا كحالصب كسمتسم تننا اضيا نآلا يلا ينح هتارما هل تلاقف * دامرلا يلع

 يرتفأ علو اضزا هجيوا يطخ## مل هلك | دق ير لقت 3 اةارليو انيق مالا عل تفلت تايينسلا نم هدحاوب ملك لم

 لك هيلا اوتاو اودعاوتف هيلع تاج يذلا يولبلا هذه عيمج بويا بابحا ةثالث عمسو »* هيتفشب هللا يلع

 * هةوزعيو هبلق اولسيلو هوتايل اعيمج اودعاوتف م رافوصو يناحوشلا دادلبو ينميتلا زافيلا هدلب نم لجر '

 يلا :مهسور يلع ابارت اورو هفعتلم لجر لك قشو اوكبذ ميتاوصا اوعنرو هوفرعي ملف ديعب نم مهديعأ اوعفرف
 تممظع دق هنا اور مهنأل ةملك لوقي دحا سيلو يلايل ةعبسو مايا ةعبس ضرالا يلع ةعم اوسلحو #* ءامسلا

 + ادج هتبرض

 كلاثلا لصفلا
 ليق يذلا ليللاو هيف تدلو يذلا مويلأ كلبيل * لاقو هيف دلو اموي نعلف هاف بويا متف كلذ دعب نمو

 هيظغي *رونلا هيلع قرشي )و قوف نم هللا هبلطي ال املظم نوكيو * لجرلا كلذ يف هب لبح دق هنا هيف
 ل مويلا كلذ مامغلا هيطغي ليللا كلذ #* سفنلا وريرم هنوغتبي باحسلا هيلع ليمت توملا لالضو مالظلا
 . ئئبستلا هيف لخدت الو امومدعم نوكي ليللا كلذ * هيف لخدي ال روهشلا ددع يفو هنسلا مايا ددع يف بسحب

 جولط يري لو هاري لو رودلا يجرتي هحاص .بكاوك ملظت # انتدابعل اوتاي نا نيداتعم مه نيذلا مويلا ونعال هنعلي

 ىطبلا نمو محرلا نم تما مل انامل * ينيع نم لمعلا رتسو يما ماكر باوبا ذخاي مل نيح ه»* مبصلا

 اعهطضم تنك نالا ينلعل * تعضرتسا اذامل .ادثالا نمو روج ينتبر اذامل : * نالا تكله تجرخ اذامل
 نيذلا نيهلاصلا عم وا * بيارغلا مهبل نوئتبي نيذلا ضرالا نيطالسو تاولملا عم # انكاسو نوكا- اميانو اتكاس
 + ,وصلا اوري مل نيذلا لافطالا لثم ىنكأ مل فيك ةتوفدملا ءايشألا نم وأ د ةضفلا نم مهتويب ةولممو بنهذلا ميل

 توكس ءارسلا عيمجو #* مهتايح يف اوبصن نيذلا نوحيرتسي اذه اويضغي نأ نم اونكس رارشالا :كلانه ناف
 رونلا يطعي اذامل د هديسو رعت يذلا دبعلاو اوئاك كانه ريبكلاو ريغصلا * مهل ديعتسملا توص نوعمسي الو
 نوعمتجتاو نوحرفي * ةعيدولا لثم هنوبلطي سيلو توملا نورظتني نيذلا 9 * سفن" يرت اذامل .ةايعلاو نيبوعتملا
 ظافتساو يدهنت دعص نزح مادق نم نال #* هيلع هللا نمو ةروتسم هقيرط لجرل # اربق اودجو ام اذا نورسيو
 ملو تكسا مل # يناتا عرفا تنك يذلا نمو يلع تاج تميشخ يتلا ةفاجملا نآلا يجيه ءاهلا .لثف
 + بصضغلا اأو ميرتسا. ملو ادها.

 عمبارلا لصفلا

 * عيطتسي. يذلا نم كنع مالكلا كاسمال» قيصت كعم ملكتا نا تدعا نا ' * لاقو ينميتلا زافيلا تال
 دق كناف ةدعترملا بكرلاو كمالك نوميقي ال ءافعضلا + اهتيوق دق ةضوضرم يدياو اريثك ىريضرا دق ياف

 كتمالم يه كتناخم نالف .* تريعتف كيلا تغلبو تببعتف كيلع تاج نالا اهنا لجا نم # اهتيوق .

 يف نورج“ نيذلا تيار دق امك * تمهب .ملص ياوا كله يكاز يا نآلا ركذا * كاتقيرط للصو كدءاجرو
 ورج توصو دسالا ةمهن * نوئفي هبضغ حور نمو نوديبي هللا ةمسن نمو * نودصخت مهلمع ناف نوعرزيو ءاطغلا
 باوج يلعو #* نوددبتي دسألا ءانبآب سرتفم هل سيل نا.لبت نم كلهي دسالا + رسكنت دسالا بايناو دسالا

 * سانلا يلع ةقيمعلا هنسلا عوقو يف ليللا ايورب. توكسلا يف #* هنم رغصا لثم يلا تلبقو عجرا لوقلا



 ْ ملو تممقو * يدسج ةرعش تساقو يهجو يلع ربع مورلاو * تملقلقت يماظع ةرثكو ةبهرلاو ينثعد ةفاهملا

 بارتب يتلا نيطلا تويب يف الولح مه نيذلا اضياو * رييعتلا لعج هتكيالم يفو نمتاي ال هديبعل هناف * لجرلا

 سماحخلا لصفلا

 فيهسلاو بضغلا هلتقي هيفسلا نا لجا نم #»* تمفتلاو نيسيدقلا نم الاو ابيج# كلل ناك نا نالا اوعداف
 يف نوعضاوتيو صالخلا نم نودعابتي هونب #* هدعب نم هتيرذ تكلهو ماقتسا اقفانم تيار نا * ةيمعلا هلئقت
 لجا نم # مهيانأ يف شطعلا للتو نوغرفتسي شطعللو لكاي اعوج دصح يذلا » اصاخ“ مهل سيلو بابلا

 ريطلا ءانباو دلو لمعلل ناسنالا نا لجا نم ه#* رشلا رهظي ارثلا نم اضيا الو مثا تبارثلا نم-جرخ سيل هنا
 ال بياجعو اهتنم الب ريابك عنص يذلا * يتملك عئصا هللا يلاو هللا يلا بلطا انا ينكل + ةمضجالا نوعفري

 ولعلا يف ءافنعصلا عنصيل * قاوسالا هجو يلع هايملا لسراو ضرألا هجو يلع رطملا ثعب يذلا * يصحت
 يارو مهمكحب .امكحلا ذخاي + ةليعلا مهيديا يلع متت اليل .امكحلا ركف لطبي د صالغلاب نومظعتي نيعضاوتملاو

 هللا هبدوي لجرل ابرط د هاف دسي قفانملاو .اجر نيكسملل نوكيو * نيكسملا ميظعلا دي نمو مههاوفا فيسلا
 ينو كصلخ# تابرك ةتس يف * يفشت هاديو برضيو ربجلو رسكي هنأ لحا نع »* ضفري ال زيزعلا ةضعومو

 طوس نم * فيسلا يدي نم لاتقلا ينو توملا نم كصلخي عوجلا يف # ءوسلا كيلا برتقي ال ةعباسلا
 ا# بهرت ال رفقلا ةناويح نمو يزهت عوجلا يلعو بهنلا يلع # يتاي ام اذا ءالبلا نم فاغت الو رتتست ناسللا
 | يلا عجرتف كابخ املاس هنا فرعتف * كيلا تمملس رفقلا تاناويحو كقانئيم رفقلا ةراجح هلا لحأ نم

 لثم ربقلا يلا ةحارلاب لخدتو * ضرالا بشع لثم ثادلوو كععرز اريثك نا ملعتو »* يطخت الو كرقتسم
 : *» كيلا لبقاف تنناو اهانعمس كلذكو اهانمبف هذه #* هناوا يف سيدكلا دعصم

 لامر نص هنا لجا نم # اعم نازيملاب يئباصا يذلاو يضيغ نزوي نم يل تميل ' # لاقو بويا باجاف
 هللا هثعبو يحور برشت ابهتيمحو يرشب يف زيزعلا ماهم نآل #* ةعنتمم يلاوقا ناف كلذ لجا نم مظعا رحبلا
 ملم رغب عشملا لكوي وا #* روزجلا يلع روثلا يعي وا شيشعلا يلع شحولا رامح حورتسي لعلا * ينتعزفا

 ةوقب اضيا متتساو يازع اضيا نوكيف »+ ينلمكيف هدي طسبيو نرهطيو هللا اريف * ينيطعي ياجرو يتلاسم يتات
 ليطا ينح يترخا نوكت اذامو ربصا يتح يتوق نوكت مكو * سودقلا لوقب بذكا مل نا لجا نم ردق الب
 * ينم دعابت دق هصالخو يعم هنوع سيل هناف * اساعن ناك يرشب وا رجتلا ةوق لثم يتوق تناك ولف * يحورب
 نيذلا * ةيراجلا يتاوسلا لثمو ةيدوللا لثم اوبذك يتوخا * كرتي يلاعلا ةيشخ هبحاص نم' مالسلا عنمي يذلا
 * مهنكاما نم نوللعتل مهتنوخساو نوللعت# مهيف رهظي ةعاس يفو .* ملثلا رثك مهيلع ديلجلا نم نوعزفي اوناك
 ' اورخ * اودصق ابس كلاسم ياو نميتلا قيارط اورظن امل + نوكلبيف رييعتلا يف نودعصيو مهقيارط لبس جوعتت
 ولا #* متعزف اكيرحآ اورت نا لبق نم هنا لجأ نم يلع متنك اضيا متناو #* اوتهبف هيلا اوغلب اولكوت يذنا يف
 ٍنوملعاف * لوم ريزعلا دي نم وا يدناعم يدي نم ٍوتلذو * يلدب اوشرا مكلاومأ سو يل اوبه مكل تملق نا

 )م0



 شيئفتل نالف * مككنص ظعيو مصني يذلا نمو قدصلا لوق نوعفدت اذامل د يوبناف تميغط !نامبو تسمصا اناو

 اولبقاف نالو + نونزحت مكيابحال) نوربكتت ميتيلا يلع اذوبف * نومهفتت يتملك حور يلعو نوركفتت مالكلا
 يف نورت لعلا * اوكزاو نآلا اودوع رارشألا لثم اونوكت و نآلا نم اوبروت * بذكا الو ملكتا مكمادقو اورظنأو
 ظ * قدصلاب قطني سيل يمف وا امثا يئاسل

 عباسلا لصنفلا ظ

 لثمو لظلا بقتري يذلا دبعلا مايا لثمو + همايا ريجالا مايا لثمو ضرالا يلع سانلل 'انامز نآلا ناف

 ضبقت يدلج ابارت يدسجو ارامغ يرشب لا سبلا #* حابصلل تمبرطضاو تعج# يثعلا يلا تتكسف موقا ينم
 .يرت نأ ينيع دوعتف يه ةيح حورلا نا ركذا #* ءاجر سيل هنال تداب كلسلا طيخ نم لقا يمايا * يسامتو
 يلا طبه نم اذكه بصهذتو باحسلا لومضت امك # انا سيلو يف كانيعو ينارت نيع يل يارتت ال #* اريخ
 بركب ملكتا يمف كسما الف اضيا اناو # هناكم اضيأ بفرعي الو هتيب يلا اضيا عجري:او #* دعصي ال ةيوابلا

 ةبرك نم يوقتاو ازعتا يلا تلق نال » سارحلا يلع ميقت يتح نينت ما انارحجا * يمف ةرارمب ربخاو يحور

 عصضتو هكلهت يتح ناسنالا وه نم د يتايح مايا مدع اهنا لجا نم يب قفرتو ايحا رهدلل سيلو تسسيا دق
 علتبا يتح ينلبمت الو ينكرتت ال نالا يتم تح * هنهتمت تقولا ينو هدقتفت حابصلا فو * كبلق هيلع

 ينحو *« لقث يلع تنك عنتلل يندلعج اذامل سانلا عناص اي كب عنصا !نامف تميطخا متسنك ناف * يقير

 ظ نماثلا لصفلا
 ين روج هللا لعلا * كمف ءالم ةمظعلا حورو اذهب ملكتت يتم يتح + لاقف يناحوشلا نادلب باجاف.

 نم بلطاف تننا تسنك ناو # مهاياطخب مهثعباف هل اويطخا كونب ناك نا * قحلا يف ملظي زيزعلا وا ءاضقلا:
 كتيلوا نوكتف + كحالص ةبقاع ممتيو كيلع ظقيتسي نالاف اهلاص ايكاز تشك نا #* عرضتف يوقلا ياو هللا

 نحن سمالاب ناك يذلا ناف #* مييابا رابخا مهفتو ةميدقلا لايجألا نع نآلا لاسأ »* رثكت ادج كترخاو ةريغص

 لبقو بنطقي ال هبيصق يفوه امنيب يذلا # هايما سيل ثيح يدربلا تبني وا ناشطعلا عضوملا ين ماجلاا رثكي
 توبكنعلا تيبو هلاكتا عطقنيو » كلهي فيدحملا ءاجرو هللا اسني نم لك قيارط اذكهه »* سبيب شيشح لك
 جرخا هعولط دنعو سمشلا مادق وه ةبوطرلا لثم * تمبثي الف كاسمتسيو موقي الف هتيب يلع لكتيو * هنيب

 ' يلا هل لاقف هب بذكو هناكم نم هعلق نا *راجحلا نيب يقبيو هلوصا فتلت ةراججح نم ةيبار يلع # هتابن
 * نييسملا يديب ذخاي الو نيهلاصلا هللا ضفري الو * قرشي رخا بارتلا نمو هقيارط عيمج صحفي هناف كلارا
 ّ *'دجوي ال قفانملا نكسمو انزح نوسبلي كءاضغب + اهيجست كلاتنثو اكحن كمن يلتمي يتح.

 ْ ظ عساتلا لصفلا 00 ٠

 ادحاو هناف هجحاحي نأ دارا نأ #* دجا هللا بلغي الو كلذكل هنا ملعال ينا اقح # لاقو بويا باجاف
 ريسي يذلا كلذ ج+ املاس ناكف هيلع بعصتسا يذلا نم هتوق ةميظع هبلق اميكح هناف * هبيجل 2 فلا نم

 يذلا كلذ # نودعري اهناكسو اهيساوا نم ضرألا عزعز يذلا كلذ + هبضغب اهبلقي يذلاو ملعي ال لابجلا



 + رخبلا ةمظع يلع يطوو هدحو ءامسلا طسب يذلا كللذ »* بكاوكلا هجو يلع متخو قرشت ملف سمشلا رما

 يتلا ةوقلاو يسهتنت ال يتلا ريابكلا عنص يذلا كلذ # نميتلا فارطاو رابجلاو قويعلاو ايرثلا عنص يذلا كلذ
 نمو هيلع ريغي يذلا نص رسكنا نا نآلاو * ةنيبتسا سيل يلاوح فاط ناو هارا سيلف زاج ناوهف #* اصعت ال
 مسراو هبطاخا اضيا اناو * ريثكلا ونيعم عضاوتي هتعّتو هبضغ دري ال هلْلا * اذكه تمعنص اذام هل لوقي يذلا
 2 يناف ينبيجت توعد اذا هنا تننظ ناف * عرضتا ينايد يلاو باجا الف اقداص نكا مل ناف * همادق يمالك

 ميرتستل ينكرتي ملو # الطاب يمالك رثكاو ينبرض ةوقلاب يسار رعش عيمج يف هنأ * يتوص عمسي ينح شنصا
 توكز انا نا + ههجاوي نمف ةجخ ناك ناو يوق هناف ةوقلا يف ناك نأ +* تارارم ينعبشا دق هنال يجور
 لجا نم يه ةدحاو #* يسفن ةايحلا تضغبا دق يردا تسل انا اهلاصا * ينقوع اهلاص تنك ناو ييظحد يمفب
 نييكازلا ةفاخس ىلعو لتقي ةعرسب هناف هطوس ناك نأ # مهديبي وه نيقفانملاو نيعلاصلا نا لوقا يناف اذه

 نم عرسأ يءايا #* هيساقي نم هبضغ نكلو ةيطغتم نينايدلا هوجوو نيقفانملا ديب ابلعج ضرالا * يزهتسي
 عم # هتلكءام يلع ريطي يذلا رسنلا لثم ءادعلل ةريثك نيافس عم تزاج # اريخ يرت ملو تبره ضكرلا
 ملعا ينال ءوس لك نم تمفخ تمص انا ناو * يلع تتقاض يمالك وا يركف تكرت ناف يرابخا تيسن يترارم
 ةراهلتب ترهطتو يلدا ءامب تللستغا ناف * ينكلهت مدعلا لثم اذامل تضحد انا ناو »* ينيكزت ال كنا

 هيلع دراف يلثم لجر وه سيل هنا لجا نم #* يسبل ينم دعابتيو ينقرغت قمعلا يف كلذ دنع * يدي
 هتفاحح“و هطوس ينم دعبيو * انيلك مف يلع هدي عصيف انئيب ايضاق ناك نألا تميلف * ءاصقلا يف اعيمج لخدنو

 ظ *# ههجاوم تسل ينا لجا نم هنم عزفا الو ملكتاف * ينعزعزت ال

 رشاعلا لصفلا

 1ذأم يلع ينربخاو ينضحدت ال ؛هلل لوقاف * يسفن ةرارمب ملكتاو يمه تممتها يتاح سفن تقاض
 لثم كينيع لعلا * تععلطتا نيقفانملا ةركف يلعو تكليدي لمع ضفرتو آلا تمملظ نأ كلافك امأ * يننيدت

 * يه لجرلا مايا لثم كونس وا يه ناسنالا مايا لثم كماياوا *رظنت ناسنالا رظن لثم وا يه رشبلا نيعا

 يف نبصن كادي # ءاجنم كيدي نم سيلو يرب يلا ملعت تنناو * ياياطخ يلعو يباوحا يلع صحت نيح
 * درت بارتلا يلاو ينتعنص نيطلا لثم كنا ركذا #* ينقرغتو ينضحدت نا ديرت كلذ دعب نمو ينّيعنصو
 ةايعحلاو * ينتيوق ماظعلاو بصعلابو ينتسبلا رشبلاو دلجلاو ه* ينتيصم ةنبجلا لثمو ينتيبر نبللا لثمو

 يف تناك هذه نأ ملعا تنك دق كبلق يف تممتك يالوهو #* يحور اهتظفح كاياصوو يعم تعنص مالسلاو ظ
 - ليولا تييطخ ناف #* يمثا نم ايرب نوكا نا لمتعت مل اذامل ةدحاو ةعام يل تبرفغو تييطخا نا * كركف
 عجرتو يداطصت دسالا لثم تمعفترا ناو * يضافغلا ترصباو اناوه تععبش يمار عفرا مل تعلص ناو يل

 ينتجرخا محرلا نم اذاملو * يلع اهلدبت دونجهلاو يلا كبضغ رثكتو يهاجت كحالس يرعتو * يلع اربهتم
 ينع فكف يتايح مايا يه ةليلق #* ينودو ربقلا يلا نطبلا نمو نكا مل ينك تمنكو #* رت مل نيعو نآلا تمكله
 لالظو رفقلا لثم ةيواحلا + توملا قابطاو ةملظلا يلا عجرا ال اضياو بهذا نا لبق # اليلق ميرتساو تكساف

 ١ ْ * بارسلا لثم ةببتلمو لايجلا فوفص اهيف سيلو توملا

 >» رشع يداها لصفلا |

 يلع ناف  اوكزي هلوقب.ملكتملا لجرلا اضيا الو بيجي ال لوقلا ةرثكب هنا * لاقف يناتمعنلا رافوص باجاف

 * كعم هيتفش عفري وا لوقلاب هللا بواجي ردقي يذلا نم نكلو * كلسفن دنع تمسك ايكازو تكلس اهللص



 تنا هللا رس #* كاياطخ كل كرتيّس هللا نا ملعت تكف الافقا ةمكعلل نا لجا نم ةمكملا ريارس كيروي
 نيا نم ةيواهلا روغ وا فرعت له ءامسلا عافترا * موقت نا عيطتست زيزعلا يبتنم مرا نس نويل
 هنال ا ءاج ناف +« رصبلا نم يه ضرعاو اهتحيسم ضرلأ نم لولا * يردت
 تملسا كنا ول * ناسنالا نيعي رابجلاو يوقتي رهاطلا لجرلاو »* مبفتي وهو مثالا رظنيو نامزلا نوكي يتم ملعي
 . عفرت كلذ ددعو * مثأ كننكسم ين لح ملو هدعاب كيدي يف امثا ناك ناف * كيدي هيلا تمعفرو كبلق .

 يزغلا فقي ربظلا نمو #* قاست ةيراجلا هايملا لثمو كلمع اسنت كلذ دنعو +* فاخت ال رصلا نمو كيدي

 * ريثكلا كلهحجو نوبلطي كلضقوي نم سيلو 2 ميرتستو مانتو ءاجر كلل نأ لكتتو * مبصلا لثم نوكي مالظلاو
 * مهسفنأ 0 ل كاملا نيعغأو

 رشع يللا لصفلا

 تنك امو , كلم بلق يل اضيا انا» + ةمكحلا تومت مكعمو ماوقا متنا قدصلاب #* لاقو بويا باجاف
 * بيع الب نيذلا نيهلاصلاب يضتري يذلا هباجاف هللا اعدو هباحسال اكن ناكف اذه لثم باصا نمف * مكنم رغصاب
 يف هللا سيل نآل هللا نوبصغي نيذلا ءاجرو نيباهانلا نكاسم دعابتت * ةعزعزتم الجر تسثيلو مثالاو ةهافسلا دعبيل

 كملعتف ضرالا ربخاو * كربغتف ءامسلا ةرياطلو كملعتف ةناويحلا لاسف كلذك سيل ناك ناف #* مهولق
 عيمج سفنا هديب نأ لجا نم ١ * اهتعنص برلا دي نا اهلك هذهب ملعي مل يذلا نم , *رحبلا كمس كملعيو
 مايالا لوط ينو ةمكحلا رباكالا ينو #+ ماعطلا معطي كنحلاو مالكلا عمست نذالا * ناسناو رشب لك حورو .ايحالا
 ناسنالا هجو يف ىلغا ناو ينبي يذلا نم مده نا هناف * نايبلاو مهفلا هل توربجلاو ةمكحلا هعم د نايبلا
 * صالخلاو ةمظعلا هل ةمكحلاو ةوقلا هل * ضرالا تببلقا اهلسرا ناو سبيت اهناف هايملا رجز ناو #* متفي يذلا نم
 ةنهكلا ربدي يلوا يف طابرلا دشيو بابلا يلا تولملا طبهي #* هفسي نينايدلاو بجعلاب كولملا ربدي
 يلع ةفاغسلا يقلي سياشملا نم ملعلا ذخايو نينمتوملا نم مالكلا دعبي * مهطحب ءامظعلاو بهجعتلاب
 بوعشلا لص .٠ ا ا رونلا رخو مالقلا نم تايفغلا رهظي . ايفو .ايوقالا ةدارمو نيطالسلا
 | يف نوسجتل * قيرط الب ةريح ف مهلضيو ضرالا بععش ءاسور بولق فوسي * اهصفريو ممألا مطسي اهددبيو

 0 * يراكسلا لثم مهلضيو روذلا الو ةملظلا :نوسسجتم .وصلا ف الو مالظلا

 رشع ثكملاثلا لصفلا

 صقناب تنك امو فرعأ انا يناف مكتفرعم لئثم ا ل ا

 ثيلف #* يش.الب افشلا نوجلاعتو روزلاب نوملكتت متنا مكنكلو * ربخا هلل يتيلبو ملكتا زيزعلا دنع نكلو * مكنم
 هللا يلعأ + يتنجي اصر اربصلاو يظفومت نا اوعمتساف د ل ل ا ا ا ناك

 ام لثم وا مكنحتمي نا مكل اريخأ »+ نونيدت هللا عم وأ نوذخات هبجوبا # امثا نولوقت هيلعو الطاب نوملكتت

 7 كيا طقبفا ةيعرتر كرك هناك 0 * هب نوضقتست ناسنا لك نيدي

 يذلا عيمج لوقاو انا اضيأ ملكتاف ينع اوتمصاف * مكنكسم نيطلا بناج يلعو مكناطلس بارتلا نم نأ اوركذا

 يقيارط ىلل طقف اوجرا هاياف يلتق وه ناف * يدي يف ةعوضوم يسفنو ينانساب يمهل ذخا انا اذام * يلع زاج
 اهلوقا يتفرعمو يلوق اعمس" اوعمتساف * ليذب همادق لخدي ال هنا لجا نم اصلخ# يل نوكي وهو * هيدي نيب ا

 * نامطاو تكسا نآلا يتح يلع سدح يذلا نم * يرب ينأ ملعا انا» ياضق برقا اضيأ ينلاف د* مكمادق

 * ىنعزفت 1 كتناخ#و ينع اهدعبت ال تلديو * يلاسنت ال كيدي نيب. نم كلد دنعو ينع دعبت ال امبيتلك نكلو

 ادامإ * ينملعاف ياياطخو يماثا باوحالاو ماثالا نم يل مك * باوجلا يلع درتف ملكتاوا بيجأ اناو يرعدأ
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 : نيح * نرطت سبايلا شقلل وا سودت روئنملا سبايلا قرولل * ودعلا لثم كل ينتلعجو ينع كلبجو درت :

 يلجر ةوق يلعو يقيارط عيمج تظفعتو قاثولا يف يلجر تلعجو ٠ * يابص ماثا يلع ركذتو ةعبتلا يلع تبتك
 '* سوسلا هلكا دق يذلا سوبللا لثمو يلابلا ءاقسلا لثم وهو # رظنت

 | رصع عجارلا لسصتلا
 بهذيو قرتخاو سبيي مث جرخ تابنلا لثم د# عازفالا لباقو وه مايالا صقانو ةأرمالا دلو ناسنالا وه كلذك

 رهاطلا جرخي يذلا نم + كعم .اضقلا يف لخدت هاياو كينيع تهتف اذه يلع اضياو # اقبي الو لظلا لثم
 * هزواجمب ال تلعج ادح تصقنا دق هروهش ددعو ترعطقنا دق هتايح مايا تنناك نا * ادحاأ الف سندلا نع

 3 هناصغاو فلخ اضيا هناف عطق وه نا ءاجر دوعلل نوكي هنأ لجا نم * همايا ريجألا لثم عرست يتح ميقي

 لثم اقرو عمصيو عرفي ءاملا ةمحلار نم # هتابن تومي بارتلا يفو هلصا ضرالا يف قتع ناو # دفنت
 * سبييو برخ# ربنلاو زحلا نم هايملا دفنت #* نوكي الف ناسنالا ديبيو توميو البي لجرلا» * بوصنملا
 يف كنا عنص يذلا نم * نوهبنتسي الو مهنس نم نوضقيتسي ال ءامسلا البت يتح موقي ال عجهطضا اذا لجرلاو

 مايا عنيمجو ايحمب لجرلا تام نا لعل #* نركذتل اقاثيم يل تلعجو كبضغ زوج يتح ينترتسو يتيبخ ةيواهلا
 ال نالا يقيارط نا لجا نع + ركفتا كيدي لمع يلعو كبيجا يناف ٍينرعدت نا + هربك يتاي نأ رظتني هبابش |

 وا طقسي ميظعلا لبجلا نا اقحا د ياياطخ ينم دعباو يماثا رارصالا يف متحخلا * ياياطخ يلع ظفعت الو يصعت

 رهدلل همظعت * كلها ناسنالا ءاجر ضرالا رابغ نعبو .املاب قست رجلا # هناكم نم لوزي فهكلا
 هسفنو عمج# هيلع هدسج نكلو * فرعي مل اولق ناو ملعي 2 هونب رثك ناف #* هيقلت هبجو ةيرخ يرجين

 رشع سماغلا لصفلا ظ

 عيفنت ال ليوقا تكبيل * ةيمح هنطب ءالميو ةفرعملاب بيجي حورلا ميكح #* لاقو ينميتلا زافيلا باجاف
 اضرتو اطخلا كممف فلاي يتح # هللا مادق مالكلا رثكتو ةفاخملا لطبت اضيا تنناو * لضف هيف سيل امالكو
 نموا تدلو سانلا خبق كلسعا # يمادق كيلع ندهشي كاتفشو انا ا كلمف كضحديف ج+ ركملا ناسلب
 وا هملعن ال نهنو ملعت يذلا اذام + ةمكحلا كل ترهظ وا تعمس برلا رارساب وا * تلبح يباورلا لبق
 دعبا د امايا كيبا نم اضيا مدقا يذلاو ريبكلا انيف اضياو ضيشلا انيف اذوهف * اندنع وه سيلو مهفت اذام
 يلا عيفرت نيحن #* كينيع سبقت اذاملو كبلت عفترا اذامل * كسفن دنع نوكسلاب ملكتو هللا ظيغت كنع
 .* ءاربي' نا عيطتسي نا ةارملا دلو وه يذلا نم وا اوكزي سانلا نم نمف # مالكلا كمف نم يرختو كحور هللا
 * ,املا لثم مثالا برشيفا لجرلا برك وأ ضفرا ناو د* همادق ةرهاطب تمرسيل ءامسلاو نمتاي ال هيسيدقب هناف

 مهدحو مهل * ميمايا نم اومتكي ملو اورهظا دق ءامكحلا ناف * نيبا ٍيناف تيار يذلاو ينعمتساف كربخا ينا
 توص *»  يوقلل ظفح هينس ددعو ربكتسي قفانملا همايا عيمج * مبهنيب بيرغ لخدي ملو ضرالا تييطعا

 يلا برهيف »* فيسلا رظني ةملظ نم عجري هنا ىدصي الف #* هيلع بالسلا يتاي ةلفغلابو هيندا يف ةبهرلا
 كلملا لثم قيصلا هكرديو رصلا هبلطي ه» ةملظلا موي هل دعتسم هنأ ملعي هناف نوكي ام ثيح ءاضقلا دوبج<

 ةرثكب ةبقرلا ظلغبو عيفر قئعي هيلع ادعو * ربجت زيزعلا يلعو هدي هللا يلع عفر هنا لجال #* لاتقلل دعتسملا

 دعتساو نكست ال ينلا ةبرخلا يرقلا تسبثاو » قويعلا قوف ايرثلا لعجو هبرثب ههجو اطغو * ملسلا فوفص
 هفسي لاعتشالاب سبيت هناصغاو ةملظلا نوقرافي الو * ضرالا ىلع امالك يقلي او هتوق موقت الو تمبشي الف »* لاثقلل

 :: ندع ال هاديو سبي همايا ريغ فو * هتبنم ناك الطاب نأ لجأ نم لصملا بدذكلاب ىدصي لو * همف حورب



 نكسم لكات رانلاو هلار بارع ىع .افنهلا ةعامجن نال #* هتابن نوتيزلا لكم حرطيو همحل ةنفجلا لثم علقي

 1 * اشغ ةولمم مهنوطبو تمنعلا اودلوو مثالا اولبح * راردبلا

 رشع سداسلا لصفلا

 مالكلاب يحور نذوت الف * مكلك مئالاب يننوزعت متناو اذه لثم اريك ترعمس دق #* لاقو بويا باجاف

 مكتنهتم| دق يسفن لدب تنناك مكسفنا نآلا تيلف ملكتا مكلثم انأ اضيأو * بيجأ لف يل لوقت ناف اضيأر
 يعجو بهذي ملف تملكت نا * مكنم ةعتما مل يتفش مالكو مكمالكب مكتصحا * مكيلع يمارب تدنو لوقلاب

 ادهاش تكف ينماقاو * يتاداهش عيمج ظفحو ينبعتا, دق هنا لجا نم * يل جرفي يذلا نمف تمكس ناو
 يلعو + مهنيعا اوضمغا يادعا هنانساب يلع رصاو ينغسفو ينرسك دق هبضغ * تمملكت همادق يبذك يلع ماقو

 رجافلا ديبو قفانملا كلملا يلا ينملساو #* ةيمح ىلع اولتماو مهعيمج يدخ اوبرضو 59 م.هاوفأ اوهتف
 ين اهاقلاف هماهس يلع ترثكو * ضرغلا لثم هل ينماقا ينددبو يقنعب ذخاو ينملظف تنك انكاس + ينملسأ

 مسملاو *رابجلا يلع اودعي املثم يلع ادعو ةملث فوج يف ةملث ينملث * يترارم ضرالا يبلع اقلا اثري ملو يبالك

 نيح »* توملا لالظ نم يرظاونو ءاكبلا نم هوشت يهجوو #* يسار بارتلاب تنيطغو يدسج يلع تيستكا
 يدوهش .امسلا يف ادوهو *« يحايصل اناكم نوكي الو يمد يطغت ال ضرالا ناف * ةرهاط يتالصو يدي يف مثأ سيل

 بتمكبي املثم هللا ناسنالا تركبي ناك تميل »* ينيع تمرضاف هللا دنع يتبحاو ينوخا #* ولعلا يف يفراعو

 * قلظني عجري ال يتلا قيرطلا يلاو يتات هينس ةدع يذلا »* هبحاص لجرلا

 0 رشع عباسلا لصفلا

 عنصأ * يحور كتاب مهترارم ينو يدنع مثا سيل هناف * ابرح يل اودعا كنفطنا يماياو تمربرك يحور

 أذه لجا نم مهفلا نم اهتعنم مهبولق #* كلدنع ينكسم نال يدي ملسي يذلا اذه نم كدنع يانكس نأالا

 0 * ملظت مهيانبا نويعو هبيبح يلع بيبحلا ربكتيو #* ةمسقلا يف نوعفتري
 اذه يلع نوهلاصلا٠ بهجت # لالظلا لثم اهلك يراكفاو ينتع بصغلا نع تمععجوت * نوكي مههوجو يلع
 مكلك نآلا نكلو * ةرقلا- يلع دادري نيديلا رهاطلاو قثيو هقيرط قيدصلا ذخاي * غرفتسي ميثلا .يلع يكازلاو
 * بوعشلا بولق يكلهمو ركفلا يلطبمو مايا يربعم لب * اميكح مكيف دجأ ملو يل متيجن متعجرو متدع دق

 تميواس ةملظلا ينو .يثيب اهناف ةيواهلا ترظتنا انا نأ. * ةملظلا لبق نم هنوبرقت رونلاو هنولعم اراهن ليللا
 *ي م«دجحل - نم ياحرو يلاعتاو ياجر نآلا نياف #* ةبرتلا ىتخاو يماو يبا تمننا توعد داسفلل * نئثرفم

 * نوطبهي بارتلا يلا اعيمجو نوردمي ةيواهلا يلا ةوقلاب

 1 رشع نماثلا كصنلا

 . انيسح انامل * ملكتن اريخاو اومهفتسا لوقلل افالخ نوعضت يتم يلا يتح - #2 لاقف يناحوسلا نادلب باجحاف
 نم لبجلا دعايتي ها قرا كل تلج ب نتا ميسا هسا لتقل ا * كينيع يف انسندتو ةميببلا لثم
 يفطني هجارسو هنكسم يف ملظي ءوضلاو # هران باهتلا دمخل اضياو افطي نيقفانملا .جارس ناف اضياو * ةهناكم'
 + كلس ةجرشلا يىلعو ةداصملا يف هلجر طسب هنأ لجا نع ج# هتركف هقرغتو هعاجواب مل * هيلع

 داشغتو د ريدتست لبسلا يلع هتديصمو هلابح ضرالا يف ةرومطم #* قئاغملا هيلع مظعتو هبقع فلا كسماف
 ةوقبو هأرق ةردقلاب لكوتف * هتيرذ يلع تببشي راسكنالاو ةوأد عوجلا نوكيو * هتايح ىدبتف ةريهلا فانصا

 دديتي دحا سيل هنال هنكسم يف لهتن * كلملا يهاود هلهعتستو هءاجر هنكسم نم عطقني # هراكبا توملا



 مسا هل نوكي ا ضرألا نم هركذ ديبي د هفاطق رثتني قوف نسو هفورع سبيت تمحل نمو * تيربكلا هناكم يلع
 الو مويلا يف ركد الو هل نوكي مسا الف + هنودعبي ايندلا نمو مالظلا يلا رونلا نم هنومدهي د ةيربلا هجوا يلع

 ظ ظ | * هللا فرعي ال يذلا ناكم اذهب

 رشع عساتلا لصفلا

 نوزخت الو وفنعت .تارم ةرشع هذه ناف # مالكلاب ينوضرمتو يسفن نوذوت يتم يتح #* لاقو بويا هباجاف
 ٍنومتكبو يلع متربكتسا قحاب ناك ناو * يتلالض نوكت يلعف تمكله اقح تنك ناف * ونزحت نا نم
 نأو دحا ينبج# ملف تمححص انأ ناف * يلع اهطسب هتديصمو ينضح د هللا نأ نآلا اوملعاف * يلوصتر يعو

 ليلكالا دعباو يتمارك ينبلسو # يلبس يلع .ةملظلا عضوو زوجا اليل اههحبس يترط »+ ينثيغي نم سيلف تمخرص
 وفعلا لثم هل يندعو هبضغ يلع ددشو #* ياجر دوعلا لثم ذخاو تببهذف يبناوج لك نم ينعلق * يمار نم
 عمطق # اوزاج يفراعمو ينم اودعتبا يتوخاو * يابخ يلاوح اولحو مهقرط يلع اوسادو هلسر يلع تاج اعيمجو
 يدبعل #* مهنيعا يف تمنك ابيرغو نودع بيرغلا لدم ياماو .يتيب ناكسو »+ ينوسن يراعمو يدنع نم يتنبارق
 اضياو د ياعما نبال تنعشخو يتارمال ابيرغ تسنك * هل تمعضخو يمف لوقب هيلا ىرعرضو ينبجا ملف توعد
 يدلج د يلع اوبلقنا يابحا ناف اضياو يتروشم عيمج لها ينلذرا # يف اوملكتف تممق ينولذرا نوقفانملا ناف
 تبرتقا هللا دي نا لجا نم يابحا اي متنا ينرمحرا ٍينومحرا #* ينانسا مهل تلفناو يماظعاب تمقصا يمعلو
 يملك بتكي نأ متهي دحا ناك تسيل #0 نوعبشت ال يمعل نمو هللا لثم اضن متنا يننودرطت اذامل * يلا

 يصلخخ# نا ملعا يناف اناو * شقنت ةراجتا يلعو رهدلل كلنالا شقنبو ديدح ملقب #* رفس يف مسرت .تناكف
 .دقف * .ياغيع هللا ترصبا ناف يرشب يلعو هذه تتقاض .يدلج يلعو * رهظي ضرالا يلع ءانفلا يلعو يح

 دعبا نأ #* اودجو يتلا ةملكلا يه ةنسحا هبلطن اذامل نولوقت نيح د يفقوم نم تمئله اكاله يالك رونلا هتنار

 * كانه ءاضقلا نا اوفرعت يتح يه ابرح اطغلا ةيمح نا لجا نم برها مادق نم مكيلا

 ْ ظ نورشعلا لصفلا ظ

 ينضعوم بيداتو #*' يلع اوبقتراف يلجا نمو ٍفيبيجاف ييعس لجا نم # لاقف ٍناتمعنلا رافوص باجاف
 سائلا عنص يذلا نم ضرألا يلع مدا قلخ نا نم ملاوعلا نم اذه تمملع دق #* ينبيج يمف حورو مكعمسا

 ءامسلا .يلا دعص نا . « ريصق تقول وه امنا ءافنحلا حرفو مهفاوجا نم نيقفانملا ةدمحت نآل * ضرالا يلع

 دجوي الف ريطي ملهلا لثمو #* وه نيبا نولوقي هورظانو ديبي رهدلل جاجسملا لثم #* هسار غلبي بباحسلا يلاو هتعفرب
 نورسكني هونب #* هناكم نودقتفي اضيا الل هارت نأ دوعت ال اضيا هترصبا يذلا نيعلاو * ليللا ايور لثم درشيو
 هتياوس همف يف تمعضو نا * نوعججطضصي ضرالا يلع هعمو اهم ةيلتمم هماظع + هدلو يف نطسبني هاديو ةنكسملاب
 ددرتي هياعمأ يف هماعط د هتملظ فوج يف هسبحلو هكرتي الو هيلع لمجمع هناف » همتكي هناسل تم شغلاو

 ناسلو عضرتسي نابعنلا ةرارم # هللا هديبيو هنطب نم اهيقي علتبي يذلا ةلكاملا»و * هفوج يف نينذلا ةرارمو
 خ انهتي هريغ هتوقب لكاي ا بصنلا ىلا عجري د نبللاو لسعلا نويعو راهنالا قارتفا رظني الف ه* هلتقي اعفالا
 ال هتاوهشبو هنطب يف هءاضق فرعي مل هنا لجا نم # انتبي ال بصاغلا تيبو نيكسملا ثري نا ركفت نيح
 "لكو يناجي لاك يذلا لايكملابو * هريخ تبغي ال اذه لجا نم هتيرذ نم تلفني دحا سيلو * تلفني
 رفي يذلا # هتبراعبب هيلع رطميو هبضغ ةيمح هب يرغتو هتركف كلالبلل نوكتو #* يلع يتات نيقفانملا نم دي
 * ةدشلا .مودت هيلعو .قشني هترارم دلجو هجافعا يرختو لتست + سامحن نم سوق هيلع زوج ديدعلا نانس نم

7.7 



 - نورشعلاو يداحلا لصفلا
 + أورهاف يمالك دعبو ملكتاف يل اوربصاأ * امين مكيف نوكيو يلوق اعامتسا اوعمتسا #* لاقو بويا باجاف

 تركذ ١ذأ يناف مكهاوفا يلع مكيدي اوعضو اوبجسعاو يلا اوتفتلا »* يحور قيضت اذامل يلوق سانلل لوقا

 مهمادق ةفقاو منتيرد * ةوقلا ةربابج ىتتعيو ءايحا نوقفانملا ادام لجا نم #* قلطلا يرشب ذخاو تدعترا

 + دسفت الو هترقب تملفتو يعي الف زوجا هروثو ا مهتويب + مهنايع مهونبو

 ميعنلاب نوئفي د ريمزلا توصل نوحرفيو رهازملاو طباربلا اوذخا - نوزفقي مهدالواو مهونب منغلا لثم ةددشم
 نم نولوقيو * يهتشن 1 انناف كقيارط فرعن ناو انع دعبا هلل نولوقيو * نوطبهي ةيوايلا يلا ةعرسبو مهمايا
 ٠ تتدعبتسا نيقفادملا ةركفو مهصالخ مهيدياب سيل نالاف * بملطن نا يتح عفشمن أدام وأ ةهدبعن يتح هللا وه

 ميرلا مادق نبنلا لم نونوكيو # هزجر مسقي ناسفلاو رابتلا مهيلع يتايو نيقفانملا جارس يفطني مك * ينم
 هللا ةيمح نم هداوب هافيع رظنتو ه# ملعيف هيزاجو هتيرذل هقافن ظفحس هللاو روبدلا هلمعح يتلا روعلا لثم

 نيبغالل وه يذلا هفرعملا نوظفحت هللفأ »* هبقعل ظفحل هروهش لدعو هدعب نع هتسب يف. هرورس نوكي !دامو »* برشي

 * اهم ةيلتمم هماظعو ابرث ةولمم هبناوحو د#* اتكاس الكوتم ناكو هتمالس ةوقب تومي. اذه ناك ناف- * نيدي

 تملع نالف * مييطغت ةبرتلاو نوعهطغي ضرالا يلع اعيمج # ريخب قلطني ملو ةريرم سفنب تومي اذكبف
 متلاس الفا قئاسلا نكسم م ل ل متلق مكنأل ٠ ” مرعا هدد لع يذلا يارلاو مكركف

 ملاوخ ٠ هعلتبت + ظفح ةمقنللو ربقلا يلا :تفقذت ويف + يراجع ناذلا مف .عرما يذلا تلو نيرا ري

 * يمادق رثك دق هلوق بيلقتو مدعلا ناف ينوددشت ناو #* ددع الب همادقو بذتجي دحا لك هدعبو يداولا

 نؤرشعلاو يناثلا لصفلا

 انامو + ةمكحلاب 50558 كنا رابجلا اهيا تمنا لوقت هللا عم كلعلا د لاقف ينميتلا زافيلا باجاف'
 اهتنم سيلو ةريدك كاولب ناف * كلعم .ءاصقلاب لخدنو كتكبن انناف * تتيشخ نم كقيارط تررب نا اعفن
 نمو بوركمل تميقتسا ءام الف #* تمبلس نايرعلا سيبلو الطاب كتوخا نياهر تذخا كنال * كاياطغل

 ةغراف اهتثعب ةلمرالو * هنم اهذخاي بصغلا بحاصو اضرا هل عرزي الجر انهاه * ازيخ تععنم ناعيجلا
  رصبت مل مالظلا ناكمو * ةعرسب ةفاخملا كتعرعزو حاخفلا كتلوتحا اذه لجا نم * تيطح ميتيلا عارذو
 هللا فرعي !ذام لوقت تمناو #* عفترا امل بكاوكلا سيار رصبان ءامسلا عفر هللا اذره د كيطغي .املا ٍضويفو

 ' ملاعلا قيرط يع # كلسي .املا .اوتسم يلعو اوري ملو هرتس باعجلا ناف * نيدي مالظلا فوج يف هلعلا
 * مهسأسأ 0 اوركذي ملو اوسبتحا ربغلا ربعم يلو د ميديح ريغب مينا ابمعش ابسأد يذلا :تاظليع

 * مهلم تدعتبا نيقنانملا ةركفو اريخ مهتويب ءالم دق وهو #» هللا انب عنصي اذامو انم دعتبا هلل نولوقيو

 يوتساف #* رانلا مهلكات مهتيقبو مهتوسق نم اوعضاوتي مل نأ * مهب يزبتسي يكازلاو نوحرفيو نوقيدصلا نورصبي
 كناف هللا يلا بوتت ناف »* كبلق يف همالك عضيو سومانلا همف نم لبقا * ةبيطلا كتالغ نم ملسو ةعم نالا

 هللا نركي * ريفوا بهذ ةيدوألا لامر لثمو بارتلا لثم ةضف عمجنو # كنئكسم نم . مثالا دعبت ناو ينتبت
 همادق ..يلصتف * كدبجم هللا يلأ عنرتو لكلا طباصب فذذلتت ذيئثيح »* كلل نوكت . باسح الب ةصفو .كنوعب



 هنا لاق نم نأ لجا نم - * ,وصلا قرشي كقرط يلعو كل ميقتسيف الوق لوقتو * كروذن ملستو كعمسيو
 * هيدي ةراهطب ارجو نوكي ثيح يئازلا تلفي + صلخ# هرصب ظفحل يذلاو عفتري هناف عضاوتي

 اذام مهفتاو ينبيج .يذلا ام ملعاف + ةرواجع يمف ءالماو ياضق همادق بصناو #* هسلجم يلا غولبلا عيطتسا

 * تمجرخ بهذلا لثم يرحمو يماقمو يقيرط فرعي وهو #* هرصبا ملف ينيمي يلا تمفطعو يل يارتي ملف تمبلط

 * هدنع يل اريثك اذه لثمو هدهعب ينوأ ينكل »* عنصو هسفن تميضرا اذا ينبيثي !ذامب ياوه نم ةدحاوب وهو

 ينا »* عزعزت يسارو يبلق عزفا هللا نا لجأ نم + هنم تمعزفو تسمهفو تميشخ همادق نم اذه لجا نمف

 | نورشعلاو عبارلا لصفلا

 * قارفالا اوقاتساو ودحلا اوزواجتو #* مهمايا اوري ملو اوفرعو نوقفانملا يفتست مل هللا مادق نم اذام لجا نم
 :: ضرأآلا اوعضاوتم افّتخا اعيمجو قيرطلا نم نوسيابلا افتخا»و »* ةلمرألا بوث اونهراو اوتاتسا ميتيلا رامحو
 موركو نودصحي ميل انيخم لقحلا يفو * مهنابشل زبلا ماعطال نوقبسي نيذلا رفقلا يف شحولا ريمح لثمو

 ةلق نمو نوبطرتي لابجلا يراجب نم # دربلا عم ةوسك سيلو سوبل ريغب نايرعلا تيبي * شقلت نيقفانملا
 سوبل ريغب ةارع اوشم #* نوحرطي ةبصنا نيكاسملا يلعو اماتيلا بصغ نم نوفطخ # ةراجتلا نوقنتعي ءاطغلا
 يلع نوعوجي ناوا فو  لايكملاو ةيسلا نولعجي مهو نوعوججيو نوكتي ةدياملا عضومو ازبخ اوذخا عايجلاو

 لبقي ال هللاو ميعت الثقتلا سفناو نوعضرتسي تاومالا ةيرقلا فوج نمو #* نوشطعيف نورصعي رصاعمو مهدياوم .
 نيكاسملا لتقف لوتاقلا فقو رونلا ينو د هلبس اوكلسي ملو هقيارط اومهفي ملف رونلا يلاعا ين ًاوناك مه د مهتاولص
 * ةملظلاب ههجو رتسيو نيع انرصبت 1 نولوقيو ةملظلا دصرت ينازلا نيعاو #* قراسلا . نوكي ليللا ينو نيسيابلاو
 يلعو اليلق # توملا لالظ مهل اوبلط اذه لجا نم #رونلا اوري اليل اهمتخ راهبنلابو تويبلا مالظلا يف شتفي
 * اويطخ ةيواهلا ينو جولثلا هايما مهفطخت رورعلاو شطعلا # موركلا قيرط يف ضرالا يف مهتمسق نعلت .املا هجو
 ”يلإو دلت ال .وسلا رقاعلا» * دوعلا لثم ميثالا رسكنيو نوركذي ال اضيا تاومالاو بارتلا مهصتما محرلا نم اوسنو
 مهقرط يلع هانيعو لكوتيو نوكسلاب لجو #* رظنلاب ىدصي الو موقي هتوقب ميظعلا ناينقو + اونسح مل ةلمرالا
 مل ناف * نوكرفنيو نوسبيي لبنسلا سار لثمو نيطخسملا عيمج نوديبيو نوعضاوتي مه سيلو اليلق * عفترت

 نورشعلاو سماغلا لصفلا
 نم يلعو هتوقل ددع سيلو # هالع يف ملسلا عنص هعم ةفامحملا ناطلسلا  لاقف يناحوشلا نادلب باجلف

 رمقلا اذره #* ةارمالا دولوم بلغي فيك وا هللا نم اوكزي نأ ناسنالا عيطتسي فيكو #2 هءوض قرشي سيل
 * ا!دود ناسنالا نباو ابرت ناسنألا نا اقح # هيدي نيب اوكزت ال بكاوكلاو بلغي نا عيطتسي



 نورشعلاو سداسلا لصفلا

 اريثك املعو ةمكح الب تركفت !ذامل د ةزع الب اعارذ صلغتو ةوق الب نيعت تمنا !ذامل * لاقو بويا باجاف

 * نولشني هايملا نمو نولتقي نيرابجلا ناف * كنم تجرخ نم ةمسنو لوقلا تربخا اذامل * تربظا
 دايملا مسخ »* يش ال يلع ضرألا قلعو رفقلا نم ءايبرجلا طسب * كلالهلل رتس سيلو هيدي نيب ةيواهلا يه ةنايرع
 .املا هجو ىلع طيسبلا مسر * باعسلا هقوف طسبف ءاطغلا هجواب ذخأ * ابتهت تاباعسلل ىزهتت ملف هتاباعس يف
 هتمكحاو رجالا رهني هتوق نم * هزجرب نوريمتلو دعرت ءامسلا ةدمعا * ةملظلا عم رونلآ لمك يتح
 لوقلا اميا هقيارط ماسقا نم اهلك هذه سيلا * تبره يتلا هةيولل تملتق هديو ءامسلا ربدي هعورب»و * نيريثك

 ْ * مهغي يذلا نم هتوربج ةردكبو هيلع عمس يذلا ءوسلا

 نورشعلاو عباسلا لصفلا

 اذا هنال * يف اهسبحو يسفن ررم يذلا يوقلاو ياضق قوع يذلا هللا وه يح * لوقيو هلثم لثميل ةبويا ناعاو
 نا يتح يل شاح * اًنغ ملكت نا يناسلو امثأ ياتفش تملكت نا *» يرختت يف هللا حورو ينف ةمسن يقب ام

 قفانملا لثم نوكيو * يمايا نم يبلق يلع دسفي ملو هضفرا او تببثا يرب فو * ينم يحالص بهذي ال توما
 هللا نا لجا نم #* هسفن هللا ذخاي .ناوا يف ضورعلا انتقا يذلا فينهلا ءاجر !ذام # ميثالا لتم يضغبمو يودع
 هللا ناف نيمح لك. يف هللا اوعديو لكتي زيزعلا يلع ناك ناف # اولبلا هيلع تاج ام اذا هتالص توص عمسي ال
 اذاملو متيار دق مكلك مكناف # افحضت ال هنع مكلامعا ناف هللا ديب مكملسا يناف متنا مكلو »* هبيجنو هعمسي
 + اهنولبقي زيزعلا نم يتلا نييسملا ةثاروو هللا دنع نم قفانملا ناسنألا ةمسق هذه ناف » الطاب نوربكتست
 مه نأو #* نوكبي مل مهلماراو نوربقي ثنزمإلب مهتيقبو د ازبخ نوعبشي ال مهيرارذو نولتقي مهناف مهوانبا رثكي نأ
 انب هنا + اهمسقي مهتصفو اهسبلي قيدصلاو نودعي مهف د اسابل نودعي نيطلا لثمو بارتلا لثم ةضف اوعمج
 * وه سيلو انيع ستف موقي نأ دوعي الل مجم انغفلا لجا نع * هلالظ عءنص ةلظملا لثمو هتيب توبكنعلا لثم

 . * هناكم نم هنودعبيو بصهذتو ليللاب 'ميرلا هلمتحم + ةرياطلا شارفلا لثمو ءاملا لثم بارطضالا هكردي

 ظ * هناعم نم مهيلع رفصيو هديب مهيلع قفصي #5 بدرهي ابره ةدب نمو ةفار ريغب ةحرطتو

 نورشعلاو نماثلا لصفلا
 غرفتسي ةراجتلا نمو كنبسي بارتلا نم ديدصلا» * كبسلل اعضرم بسهذللو اوفص ةضفلل نوكي هنا لجا نم

 ينازلا بمعشلا نم اوُبرو ةرغث + توملا لالظو رفقلا رم“ فرعي وه ءانف لكلو ةملظلل لعج اهتنم * سامغلا
 *راتلا لثم بلقتي اهحتو شاعملا جرخ اهنم يذلا ضرالا اوفشك * سانلا نم اوفقختو عنانحملا ءم اوسن نيذلا
 اهسودي ملو # ةادهلا نيع اهارت ملو ةرياظلا اهفرعت مل * اهلبس .يف بهذلا بصنو 'اهتراجح زهوجلا ناكسو

 لكو مسقي راهنالا ةلجعب + لابجملا اهلوصا نم بملقو هدي طسب ناوصلا رجح يف #* دسا اهيلع زوجا ملو ناويحلا
 * اهمهف ناكم ياو دجوت ناكم يا ين ةمكحلاو رونلا جرخ مالظلا نمو اهسبح راهنالا ةمظعو #* هنيع تارراق
 ال * يدنع تسسيل لوقي رحبلاو يف نوكي مل لوقي رارقلا #* ةايحلا ضرا ين الا دجوت الو اهزنك ناسنالا فرعي ال

 اهببشي الو د رهوجلاو رولبلا ينو ريفوا بهذ يف لدبت سيل #* اهنمث يف ةصفلا دعت الل الدب بهذلا يعي
 اهببشي ١ ةعيفرلا ةراعحلا نم ةمكحلا يه ريخ + ابنوهبشي الرمعلا ةراتملاو ديجلا ناجرملاو توقايلاو بهذلا
 | تهقايلا ةراجحو شرك رهاوج يش اههبشي سيلو يثب لك نم ةمكحلا يه ريخ # عابت الردلاو ذرمزلابو رخافلا ريرحلا
 ءامسلا ةرياط نمو يح لك نيعا نم يه ةيفخ د اهمهف ناكم ياو يتات ناكم يا نم ةمكحلا د اهنوهبشي ال



 ' بفرعي وهو اهقيارط انل نيب هللا نأ لجسا نم ده اعامس انعمس انناذاب اننا نولوقي توملاو ناوبلا * ةرتتسم اهناف

 انازيم عنص يذلا * هاريوه ءامسلا تمت ام عيمجو ضرالا عيمج راطتا يلا رظني هنا لجا نم # اهناكم
 اهنزوو اهرهظأو اهار كللذ دنع د توصلا رظانمل اقيرطو رطملل !ادودح لعج # لايكملاب يواس لاقثملاو حورلل
 *  مهفلا وه ةيسلا نع يبنتلاو ةمكحلا يه هللا ةفاخم نا ناسنالل لاقو # اهنلعا اضياو

 نورشعلاو عساتلا لصفلا
 0 هللا مايا لثمو يلوللا روهشلا لثم روهشلا لثم ينعنص يذلا نم * لاقف هلثم لثمي نأ بويا داعو

 الص مايا يف تمنك امك  ةملظلا يف تكلس هءوض يفو يتوف هجارس طاسبناب يسار قوف ابعضو هتيشخو

 ناك رجل نمسلاب يلجر لسغا تملك نيحح »* يقتبيبشب افيطم زيزعلا ناك نيحو # ينكسم قوف هللا ونمت ناك
 نابشلا ينرصباف * تدعق سيابلا لثم قوسلا فو تيدانو بابلا يلا تجرخ اذا »تميز يراجع يل مضني

 نيطيلسلا توص  مههاوفا يلع اهوعضو مهيدياو مالكلا نم اوعنتما ءاربكلاو * ينم اوبمف ئياشملا ماقو اوفتخاو
 ترصبا يتلا نيعلاو يندتحدم تعمس ينلا نذآالا نآل * مهكانحا العا يف تقصل مهتنسلاو نوفضتسي نيذلا

 بلقو لخدت يلع كلاهلا هكرب + نيعم هل سيل يذلا ميتيلاو رصلا نم نيكسملا تيج يلل * يل تدبش

 * ناجرعلل الجرو نايمعلل انيع تشك # ربلا ليلكا فيتلملا لثم ينسبلو تسبل قدلاو * تحرف ةلمرالا
 ' نيب نم بصغلا تجرخاو قفاملا باينا ترسك * تعنص فرعا نكا مل نم يلا ريغلاو ابا سوبلل تنك
 يقورعو * يمايا رثكا رحصيلا لامر لثمو"متتسا ةبصقلا لثمو انيكسم ابعش صلخا ينا تلقو # هنانسا
 مهنا ولو * تلدبتسا يديب: يسرتو يبعش ذخا دقف د اعدا داصعلا ينو عجها لظلا ينو هايمالا يلع ةبوصنم

 مههاوفاو رطملا لثم ينورظعنا » يغملك مهدنعت تنسحو اولدعي: مل يلوق نمو .#* يار اولبقو اوربصو ٍنوعمس
 مهقيارط شتفاو * نوكلسي آل يهجو ءايض ٍيفو نونسوي الو مهيلع كتاف * عيبرلا بلطي يذلا لثم .اهررغت.
 | * نونوزهفلا يزعي يذلا لجرلا لثمو هدنجب كلملا لثم لحاو عجراو

 نوفلثلا لصفلا

 + يمن بالك عماالا مهبسح امو مهءابا تلذرا انا نيذلا مايالا يف ينم رغصا مه نيذلا يلع تمش دقف نللاو

 * عناصملا ةوقب قراسلا لدم مهيلع جرخ# رهقلابو ++ ةمظعلا عيمج تدفن ايش يدنع نكت مل مهيدي ةوقو

 نيقفانملا ينب عم .اهفسلا نونبلا دهني * فراوشلا تعتو فرهكلا تعتو * اهراجو ضرالا رابغ يف حرطيل
 ومص ماو يع اودعتباو قرصق ١ اذه مهلا قسنتو عمقا يفسح تاك ناو * ضرآألا نم نوعضاوتي كلانه
 يلجر اولقعو رب يي * يمف ف هوقلا هماجلو ينوعضوو اودتبا يارو نم مهنال * يهجو نع قاصبلا
 ةرغنلا لثم د حرف نوكي الف مهلو اوحرف ينباصأ يذلا يلعو الطاب اهوجوع يقيارطو د يقرط ليبس يف ينولقعو

  باهلا لثمو يقيارط ميرلا لثم اودرطو بارطضالا يلع اودر مهنال * نوددبتي جامعا تمعتو نوتاي ةميظعلا |
 يدسجو يلع تملقث يماظع ليللا فو . * يتلذم مايا يف تمفاطاو يسفن تمبرك دقف نآلاو * يصالخ ربعت يتلا

 يعاف + بارتلاو دامرلا تمهبشو نيطلا يف ٍنوقلاف * يبايدب تدددشت يسوبل تسل < ةرقلا ارتكب ليغ مل

 يلع ينتصبراف ينتلمحو * ينتمكح كيدي ةمظعبو اودع كل يتلعجو #* ينتمهنف تمق ينبيج از كيلا
 يلع طسبي ال نكلو #* ءايحالا عيمج عمج“ يلا يندرت توملا نم كنا ملا نآلاو * ينتيقشاو ينتيطحو ميرلا
 ةمحرلا ترظننأ * سيابلا يلع يسفن تسبركو راهنلا يف نيكسملا يلع تميكب + ينصلخل هيلا تبجمس اذاو هدي

 الب تكلس مبباب رو يا ا الا + مللظلا ءاجف روذلا ترظعنإ اولبلا تاج



 يلع سبقت يدلج + ماعنالا تانبا امحاصو شوحولا دالوأل ثننك انا *خ كتميكبو ةعامجلا يف تمق ةيمح

 * ءاكبلا ف يريمسزو نزحلاب يرهزم ناك * مومسلا يف يذلاك تسبي مي يءاظعو

 نوثلثلاو يداعلا لصفلا

 * ولعلا نم يذلا هللا ةثاروو قون نم يذلا هللا ةمسق يه !ذامو ب يرذعلا يف نطنتا ال نا ينيع دهاعا أدببع

 تنك نأ # اهاصحا دق يتاوطخ عيمجو يقيارط رصبا دق هناف *رشلا يعناص يلع + ةهءركملاو سقفانملا رابت الا

 نا + يتارب هللا فرعيو قحلا نازيمب ينزيمف * شغلاب اعست نأ يلجر تلييعتسا ناو رارشألا عم توطخ
 دنع تمعرز !دا الا * يشب يب قصل ناك نأو ينيع و يبلق بحف ناك ناو قيرطلا نم يتاولخ تدع تسنك

 باب يلعو ةبيرغ ةأرمأ يلع ي ,بلق لزنتسا ناو * تدلمحو تميبر كلذ دنع تمربصن ام ألو تملكا تلذذ

 يهر ةيطاخ اهنا لجا نم 0 انام تزبخو نيرخال يتارما تنم نكلو * تدصر تنك نا يبحاص
 أذا يتماو يدبع ءاصق تمضفر تمنك نأ #* علقنت يالغ عيمجو لكات كلاهلا ينح يتلا رانلاو + ركملا نيع

 ينعنص يذلا نطبلا يف هناف * هبيجا نأ لاس ام اذا !نامو هللا ماق ام اذا عشصأ ١نام لوقا لب * يعم اونيادت

 * ةلمرألا ينيع تملظا تمنك ناو بلط يذلا نيكسملا تمعنم تنك نا * اناوأس دحاو محر ينو هعدص

 يف يمأ نطب نمو عاجوللا يف ينابر يابص نم هنا لجا نم # ميتيلا هنم لكاي ملو يدحو يزبخ تملكأ تنك ناو
 يمنغ زازج نمو ابرت يرجح يلع لب #* سيابلل ةوسك سيلو يرعلا نم اكلاه تيار تمنك نا * ضارمألا
 ل ا يفتك يب ياسو هي وعا موع دوو اا

 تننا كنا زيربالا يلع تلق ناو يلاكتا ديجلا رجتلا يلع تلق وأ يتق بهذلا تمعنم تنك نا + موتا
 ام ذا روثلا تيار تمنك نأ #* يدي اريثك تدجو ام اذاو يناينق رثك ام اذا تمحرف تمنك نا * ياجر

 يرارسا عيمج رصبأ دق هناف * يمف يدي تلبقو يبلق افغلا يف لزتساو قلطنا ناف # قرشا ام !دا رمقلاو رهظ

 0 ا م ا 1 »* هللا مادق تمبذك تبنك نأ

 ظ نم انيطعي يذلا نم يابحا لات نكلو ا و و ١ عيد نسج

 بوعشلا نم انبذك لب ىيريثكلا ةوق تسيل تك نو. , * ينرتذ يل يلا اذا يف تمل تنك ناو

 + اليلكأ يل هتلعجو هلمحأ يقتك يلع نكلو + لجل اياعق رفسلا يف بشتكيو ينبيج هللا كلدك ىاك ىأ يلعمسي

 الب اهتوق تملكا نا * نوكبي اعيمج اهتارحو حونت ضرالا يلعو * هرهظا طيلسلا لئمو هملعا يتاوطخ و

 تممتف ةكوش جرخغت ةريعشلا لدبو لبزلا جرخي ةطنحلا لدبف * تيدا تمنك نا نيزهلا سفنو ةضف
 ْ * بويا لاوقا

 ظ نوثلدلاو يناثلا لصفلا

 وهيليا امتحاو نإ مهنيعأ يف اقيدص ناك هنال بويا نوصعل نوديربي اوناك نيذلا لاجر ةسئالثلا يالوه تمص

 ةثالثلا يلع امتحاو * هللا نم رثكأ هسفن ررب نيح بويا ىلع هبضغ امتحا نومر ليبق نم يزوبلا ليكرب نبأ

 اوناك مهنال لوقلاب بويا تمكبي ناك وهيلاو * هنوضح ديو بويال ينعا اياوج هنوطعي اوعيطتسي مل نيج هباعصأ

 باجاف . * ابصغ امتحاف هوملكي نأ لاجر ةثلللا يالوه اوعيطتمي آل مهنا وهيلا رصباف * مايالا يف هنم صيشا



 نأ تعرفو تييشخ اذه لجا نم صياشم متناو مايألا يف مكنم رغصا يلا لجا نم لاقو يزوبلا لايكرب نبا اوهيلا
 ةمسنو ناسنالا يف احور نا اقح #* ةمكحلا ملعت نينسلا ةرثكو ملكتت مايالا نا تلق يناف * يتفرعم مكربخا

 لوقا يلف اذه لجا نم د ءاضقلا نومهفي صياشملا سيلو اضياو مكحت مايالا ةرثك نآلا سيلو # مبمهفت هللا

 هللا ناف ةمكعلا اندجو دق اننا نولوقت نيح # الوق مكنم هيطعي يذلاو اتكبم بويال سيل نآلاو تممهفت مكتادابش
 لوقلا مهنم اودعباو هوبيج# ملف اضياو أوتكس د هبشتا آل يناف مكلوقبو مالكلا لباقس لوقا و »* ناسنأ سيلو هبرض
 اضيا انا ربخاو يتملكب اضيا انا بيجتساف * هوبيج ملو اضيأ اوماقو اوملكتي مل مهنا لجا نم د اوتكسو
 رهشلا يف ةهكافلا لثمو متفنت ال ةعجو ينطب هذهف * ينطبب حورلا تغرفتساو املك تيلتما نا #* يتفرعم
 لجحا نم » ازخا 91 سابلا هجوأ نمو سانلا هجواب نخأ الو * لوقلا درأو يتفش مقفاو ميرتساف ملكتا * ققشت

 0 ظ * يتوق ينم ذخاي ليلق يلاو يزحملا فرعا ال ينا

 نوثلدلاو ثلاثلا لصفلا ا

 اميقتسم # يلاسل ملكتي يمف يو يمف تصقف دق يناف #* مهفاف يمالك عيمجو يلوق بويا اي عمتسا نآلا نكلو
 الوق يلع درف تمعطتسا نا #* ينتيحأ هللا ةمسنو ينتضقيا هللا حورو * يتفش لوق وه ايضرمو يمف مالك وه
 يلابقاو كقلقت ال يتفاهخ“ نآلاف »* تلبج نيطلا نم اضيا اناو هللا دنع كلثم انا» * يدي نيب فقو دعتساو
 انا ىيدصو ماثا الب يكز يلا * تملق كنال هتعمس كلممالك توص يندا ينو نآلا تملق نكلو * كلقثي 21 كيلع

 قاثولا يف يلجر عضوو 2 *ودعلا لثم هل ينبسحو للعلا يلع بلطي هناف #* مثالا نم انأ يربو اياطخ يل سيلو
 اذام لجا نم #* سانلا نم ربكا هللا نا الوق كيطعاف اوربت نأ عيطتست ال اذهب * يقيارط عيمج ظفحتو

 نيتفشلاب #* دوعي ال نيتنثا ينو هللا ملكتل ةدحاوب نا لجا نم * بيجتس ال هليواقأ عيمج ينو هعم تميضق
 ناسنالا نذا رهظي كلذ دنع # هشارف يلع داقرلا يف ناسنالا يلع مونلا طقس ام اذا ليللا ايورو ملحلاب مهني ا
 نم ةهتايحو داسفلا نم هسفن عنميو * لجرلا دسح يطغيو هلامعا نم ناسنالا دعبيل #* مهللذي مهتدارمبو

 اهرصبي ال هةماظع عيمجو هتفاحخ“ نم دقني #* يوقي هماظع ةرثكو هعجتم يلع عجولاب يطغيو * كاهلا
 يلا اوندتو #* اهرصبي ال هماظع عيمجو هتناخ“ نم همه لكايف * لكالا يبتشت هسفنو ازبخ عبشت ال هسفنو
 محرتيف * هحالص سانلا ربخا فلا نم ةدحاو هعمسي الوسر هل ناك نا #* ةهتايح توملا يلاو هسفن داسفلا

 مايا يلا دوعيو هتوبصب ناك يذلاك.هرشب لدتبي * صالملا دج الو داسفلا يلا طبهي اليل هصلخا لوقيو هيلع
 سانلا يلع ريخلاو # هرب ناسنالا يزاجعيو دجملاب همادق يارتيف هب يصتريو هعمسيف هللا مادق يلصيف  هتبيبش

 * ءوصلا يسفن رصبتو داسفلا كاوب نم يسفن صلت * يسفن عيفنا ملو تاسا دق اقحو تيطخا دق لوقيو لوقي
 اي مهفا # ةايعلا رون يريل داسفلا نم هسفن دري يذلا * تارم ةثالث ناسنالا عم هللا عنصي اهلك هذه
 تمكساف عمست مل ناو + اوكزت نأ بصحا يلاف ينبجاف امالك كلل ناك ناف * ملكتا اناو تممصاو عمساو بويا

 ؤ ش * ةمكعلا كملعاو

 نوثلثلاو عبارلا لصفلا
 مالكلا رحبت نذالا نا لجأ نم # يلا اوتصنا نوفرعت نيذلاو يلوق ءامكحلا اهيا اوعمسأ + لاقو وهلا باجاف

 ,نيح تيربف بويا اي انسح تلق يذلا ام #* اننيب ام فرعيف انايد انل راتهتن * ماعطلا معطي كنحلاو

 بويا لثم الجر اذ نمو * بنذ الب سانلا نم كله يذلا نم +* يلع ياضق در هللا نإو ترربت ينا تلق
 نيح * كلي يغبني ةاطغلا سانلا عم رشلا يعناصل ابحاصو اكيرش ناك» # ءاملا لثم وزهلا برشي يذلا



 امثا عنصي نا هللا اشاح ٍفوعمتسا لقعلا لها اي اذه لجا. نم .# هللا .فاخ ام اذا لجر اوكزي ال هنا تلق
 اقح #2 دج هقيارط لثم لجرلاو هللا هيزاج ناسنالا لامعا لثم نأ لجا نم #* ُيطخ لعجت نأ هللا اشاحو
 در نأ #* ايندلا لك لعج يذلا نمو ضرالا قلخ يذلا نم # اقيرط قوعي ال اضيا هللا ناو امثأ حنصي ال هللا نا
 مهفت تسك نأ # دوعي هبارت يلا ناسنالو اعيمج رشبلا لك ديبي * نعمتجت هيلا هتمسنو هحور ناف هبلق هيلع
 يف لاق اذا * ضحدي قلاب سيلفا يكز ناو اوكزي ال ىدحلا ضغبي نم نأ * يملك توصل تصناو اذه عمساف
 ذخاي الو .اربكلا هجواب ينغأ هوجولاب ذخاي ال يذلا * هكولملا هكللم .نيطلسملا كلم ءاسورلا كلم امثأ كلملا
 الب يوقلا نوفرعيو نوديبيو .نوكلهي ليللا فصن يو نوتومي ةعرسبو # هيدي لامعا مهلك نال نيكاسملا هجواب
 - هتدوملا لالظ البو ةملظ الب + رظني هتاوطخ عيمجو لجرلا قيارط عيمج يلع هينيع نا لجا نم #* ةوق
 يسي نأ # ربلاب هللا عم هشللسيل هلعج لجر يلع سيل اضيا هنا لجا نم * مثالا باعسا كانه ينهغتسي
 نوعضاوتيو * ليللا يلا مهدريو مهلامعا نم مهفرع اذه'لجا نِم ه#* 'مهاوس اضيا ميقيو اوصحي ال يذلا ريثكلاب

 نيكاسملا ةالص هيدي نيب لخدت # اهومهفي مل هقيارطو دارو اولدعا نيح د* فوغلا عضوم يف مهلامعا ماثا تمعت

 * اعيمج ناسنالا وا موقلا تلرتي يذلا نمف هبجو در وه ناو ضحدي نمف كرت وه اذاف  اهعمسي رهاطلا ةجاجتو
 * اوطخ مل يذلا هسفا سيلف تكرت اذا يلا لاق هللا نا لجا نم ه* موقلا يلع يطاخو فلاخ“ ناسنا كلمي الف

 ملكقي ةفرعملاب سيل بويا ناف * ينعمسي ميكا لجرلاو يل نيلوقي لقعلا سانا * ملكتت فرعت يذلاو انا
 يلع هاز نأو * نيقفانملا موقلا عم بسحت ملف نامز دعب نهتما دق بويا نا اقح * لقعلاب سيل همالكو

 ش ْ * هلوق هللا مادق .برقيف فرعت ائديب ةيسلا .ناف ةاياطخ

 نوثلثلاو سماغلا لصفلا
 «تلسفن عفنت !ذامف تملق ناف .* هلل نم ربا يلا تملق كنال ءاضقلاب تسسبح اذهب #* لاقو وهيلا باجا

 يتلا باحجسلا يف نطفتو ءامسلا يلا رظنا * كعم كيابحال اضيار لوقلاب كبيجا اناف *+.كصحدب اسبر اذامو
 انامف اقيدص تمنك نأو #* هب عنصت اهام كمثا رثك نأو هب عنصت !ذام تميطخا ام اذاف * كتلنم عفرا يه

 ريثكلا ملظلا نمو نوخرصي مثالا ةرنك نم »* كحالص كسفنلو كملنا تاسفنل * «كاذم ةذخوي اذاص وأ هعفني

 ءامسلا ةرياط نمو ضرالا ةناويح مادق نم # ليللاب ركفلا اطعا يذلا انعنص يذلا هللا نيا اولوقي ملو 0 * نوه

 هللا نيل اضياأو هللا عمسي سيل اصقن نيقنانملا ةمظع نأ لجأ نم * مهبيجا الف نوجعي كانه د: انمكح

 يلا يسي الو هزجر رماي مل نآلا يتح هناف * هل عرضاو همادق ضقاف هدمحا ال نأ تلق تمنا ناو * اهدمحي

 * لوقلا رثكي ةفرعم ريغبو هاف متف الطاب بويا» »* دحا

 ضفري ال ميظعلا هللا ناف * كدنع يتفرعم بيع البو بذك ريغب يلوق ناك ىتحلاب نكلو #* ربلا لعجا يعناصلو

 مادق نم قيدصلا قرافي سيل هناف د هلعج سبلل .اضقلاو ايحيب سيل قفانملاو # نبللا لثم ايقن وه يذلا

 نولمعيو نوعمسيو + مثالا نم اوبوتي نا لوقيف ةضعوملل مهناذا رهظيو د اوربجت نيح مهتاساو مهلامعا مهيرويو
 بولقلا فولخو #* ةفرعم الب نودابيو نوبهذي كلهلاب اوعمسي مل نأو #* رورسلاب مهينسو ريخغلاب مهمايا نومتيو
 عضايتملا اوهنا »+ عوجلاب مهتايحو مهبابشب مهسفنا تومتو #* مهطبر ام اذا نوب زجرلاب نوخرصي الو نوديبي



 ةولمم كتديام تبنتو ةقيصلا لدب ةةعسلاو يذوملا مف نم كيم اضيا, * يرصلاب مهتقيرط رهظيؤ هعضاوتب '
 ريثك يلا كجوحسي الو كضرحي ال لاتقلا ةيممس د نوذخوي ءاضقلابو .اضقلا مامتب نيقفانملا نيديو #* اريخ
 ليللا ين يذلا عفدلا نمو »#* ةوقلا ءادشا عيمج نم كيلع قيضي اليل كصلخيل كيلع ززعتي * صالغلا
 * ةنكسملاب تضمتم| اذه لجا نمف مثالا يلا تفتلت الارذخاف * كسفن ءادف ممالاو كءادف بوعشلا لعجبو
 + امثأ تمعنص هل لاق يذلا نمو قيرطلا ىلع فرشا يذلا نم * افراع هلثم نوكي يذلا نم ةوقلا مظعي هللا ناف

 و وه ميظع هللا ناف * ديعب نم أوعلطتف هورصبا سانلاو #* مهلك سانلا ةودمح دقو هلامعا ةريثك اهنا رذحاف

 ءامسلا لزنت يذلا هدحو رطملا تارطق مضنو ءامسلا ةدمعا انيصحا نحن نا #* اهتنم سيل هينس ددعلو فرعي
 + هلالظ ةرثك نم باحسلا طسبيو مهفي يذلا نمف #* اريثك نوحرفيف سانلا يلع باعسلا مصنتو * تقولا يف
 يدي يلعو * نيريثكل ةلكءام يطعيو بوعشلا نيدي نا لجا نم د* هاطغ رحبلا لفساو هروض اهقوف طسب
 * اضيا نيقفانملاو هناينق هابحا يريف + هب نوهت مهيلع جرخاو ارون اهلج

 نونلثلاو عباسلا لصفلا
 * همن نم يرخ يذلا ءاضقلا ناف رجزي هتوص اعامس اوعمسا # هناكم نم لوزيو هبلق عزعزتي اضيا, هذه يلعو

 * مهرظاني الو هتلالج توصب عدصي هناكم يف د ضرالا راطقأ يلع ةرونو هنوحس ءامسلا عيمج تسع
 رطملاو اضرا نك لوقي ملثلل هنا لجا نم # فرعي لو ريابكو عنصي بيامسع هتوصب هللا عدصيو هتوص اوعمسي
 * اهضيرم يف لعتو دصرملا يف ةناويهلا لخدتو #* هلامعا ناسنا لك ربختل # متخ ناسنا لك ديب ريثكلا عيبرلاو
 نيلاب» * لزني هايملا ةرثكو ديلهلا يطعي هللا ةمسن نمو # دربلا يتاي لطبلا نمو روبدلا يتات عدخملا نم
 * هضرا ايندلا هجو يلع مهرماي يش لك ركفلا عنصيل دوعيو سفوطي وهو + هرون باع دميو بالا ابنت
 * هللا بيامسع مهفتو عمساو بويا اي هذه تصنأ ه» اهيف دجوي يذلا راعلل ناك ناو ضرالا وأ نيطيلمسلل ناك نا

 بيع الب يتلا بياجتلاو باعسلا جرخم بفرعتا #* هينيع رون ربظاو مهيلع هللا عضو يذلا بفرعت نألاو .
 ينربخا * اعم كسمتسيل ديدشلا طيسبلا هعم دمتو #* نمينثلا نم ضرالا زواجتو نحس كسوبل »+ ةفرعملاب
 رونلا اوري مل ناو * بدوي لجرلا لاق نا لاق يذلا هربخإو #* ةملظلا مادق نم رتقست الو هل لوقا اذام
 ةوقلا ريثك يوق ه# ارون هللا نمو بهذلا يتاي ايبرملا نم + مهرهطتف زوجي حورلاو ءامسلا ميه يف وه اريدتسم
 ْ : بلقلا ءامكح لك هنم نوبهريو سانلا نوعزفي اذه لجا نم * بسيمج 3 نسيكازلا ريبكو ءاضقلاو

 | نوملدلاو نمانلا لصفلا

 رابجلا لثم نآلا طبرا # ةفرعس الب مالكب ةركف ركفتي يذلا اذه نص #* مامغلا نم بويال لاقو ببرلا هبباجحأو

 ارجح اقلا يذلا نم وا اهراطقا ماقا اذام يلعو #+ اطيخ هيلع دم يذلا نمو ملعت تمفك نا اهرادقم اقلا يذلا

 محرلا نم قلطاو رحبلا باوبا رغثو #* اوبرط ةكيالملا ينب عيمجو مبصلا بكاوك عيمج ءارب #* اهاياوز يف
 تملقو .* قالغالاو باوبالا هل عنصو ادبع هل لعجو #* هفعتلم مامغلاو هسوبل باحسلا عنص * عضو نيح جرخاو
 * حابصلا عضوم اميا حابصلا ترما كمايا نم »* كجاوما ةمظعب ثبلت انهاهو دوعت الو غلبت انهاه يتح

 نم عينتمي * سوبل لثم نوموقيو مبماسجا نيطلا لثم عجريو د نوقفانملا اهنم اقليو ايندلا راطقاب دجوتل
 كلل تدرهظ * تكلس رارقلا يماوأ فو رمجملا قامعا يلا تلخد له # رسكني عييفرلا عارذلاو مهرون. ةاطضلا

 روفلا لم قترط يا يف ملعت ىسذك نأ ٍنربخ * ضرالا ضرع لك تيار * فنوملا لاظ باوباو ترملا باؤبا
 كمايا تددعو تدلو يتم ملعت يملك نأو » اممميِب ليبسو اهدح ملعت ىسفك نا * يه نيا ةهلللا ميضومو
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 رضلا نامزل ةظوفع يه ينلا * كل تاارت دربلا نيازخو يلشلا نيازخ يلا تلخد له #»* ةريثك تناك نا

 لزنيل # اتوصو ارطم نوكيف * ضرالا يلع ميرلا جرخختو رونلا مسقني قيرط يا يفوا ه»* لاتقلا عامتجا مويلو
 له #* بشعلا جراهخ# تمبنيلو تلوش لك عبشيل * دحا سيل نيح رفقلا فو ناسنا الب ضرآلا يلع ارطم
 لثم # اهدلو يذلا نم ءامسلا ةبالصو اوجرخ نم نطب نم ديلجلاو لطلاو + رطقلا دلي يذلا نمو رطملل ابا نوكي
 اهتقول ةلجتلا جرت له * ترصبارابجلا ليبسوا ايرثلا هجوب له + ذخات رارقلا هوجوو هايملا اوسقت ةراجتلا
 كتوص باعحلا يلع عفرت له * ضرالا يف اسومان عئصت وا ءامسلا سومان فرعت له  قويعلأ هجو يف موقتو
 يفملا ين ةمكحلا عنص نم # مايق نحن اذوه كل :نولوقيو قلطنتف قوربلا لسرت له ه# ءاملا ةرثكب اهيطغتف
 نم + اهماقا يذلا نم ءامسلا ةدمعاو هتمكحا باحسلا اصحا يذلا نم # نايبلل رظنلا اطعا يذلا نموا

 * عبشا عابسلا سفناو ةلكءام دسالل بهو. يذلا نم # اهفقوا يذلا نم فوبكلاو ضرالا يلع ابارت غرفا يذلا
 نوفعضيو نومي هللا يلا هينب نأ لجا نم هتلكءام بارغلا اطعا يذلا نمو د رفقلا يف ناويحلا رثك يذلا نم
 * نولكاي سيل نا

 ش نوثلثلاو عساتلا لصفلا
 * اهدالو تاقيم بفرعتو روهشلا ندع ففرعتا د ليايالا لمعتو فوبكلا يف يباورلا دلت اثقو فرعت له

 :رينلا هنم تملفاو ارارحا شحولا رامح كثرت يذلا نم # اهنومطفيو نهدآلوا نوبريو * ندليو .نكربي يتمو
 * نييطالسلا توص نم فاخ الو يرقلا ةرثك يلع كلحضي #2 هلع ملاملا ناكملا 'نو هتيب .ارهتلا يف لعج يذلا

 * تيبي كيرا. يلع هلعل وا كفي نا رومحتلا كععيطي لعلا * سودي ةرصضخ لك يلعو هاعرم لابجلا ةرثك يف '
 * كبعت هيلع كرتتو ةوقلا ريثك هنا هيلع لكتتو  ابعص اناكم انآدف قوست وا روما قنع يلع ارين طبرت كلعلا
 ضرالا يلع كرتتو 2 ششعتو يتاتو ريطتو عفترت مبشلا يننك * كعرز لمحو كردنا يقني هنا هب قثتو
 نينب تربكا »* اهسودت ضرالا ةناويحو اهل ريطلا لجرا نأ لجأ نم تميسنو مبزيست ضرالا يلعو اهتانب

 لثم عفترت ولعلا يف * امهف اهل مسقي ملو ةمكمملا رثكا هللا نا لجحا نم # ةفاخم الب تببصن الطابو اهل سيل امم

 لو روغلا يلع كحستي »+ للسلاب قيرطلا يلا جرخي يداولاب حرفيو قمعلاب رفعي # ةتاغملاب هفوخت وا دارجلا
 ضرالا يلع اودعي زجرلاو ةبهرلاب * تزينلاو ممرلا بيهلو سرتلا لمح »* فيسلا هجو نم .عجري لو فاخخا
 نما * هليهصب ةرثكلا عزفيو لاتقلا جورتسي ديعب نمو ينييحا لوقي توصب  قوبلا توص فاخب الو
 * فيلا يف هركو عفريو رسنلا عفتري كمن هملك يلح + نميتدلا يلا هيحانج طسبف صصتلا ناك كتمكح
 ثيحو ءامدلا. قعلي هخارفو #* هانيع رظنت دعبلا يلعو شيعتي هديص نمو : * فهكلا فرح ىلع تبيبيو نكسيو
 * باوجلا يلظعي هللا تمكبي يذلاو هللا ةركف يه ةريثك * بويإل لاتو برلا باجا وه كلانه اليتق لتق ام
 وق درأ الو تمملكت ةدحأو *. يعق يلع يدي تمرعضو كبيجا انام انأ تميفعض. برثلا لاقو بويأ باجاف

 ْ ظ * ملكتا نأ اضيا- دوعأ ال ةيناثلاو

 نوعبرالا لصفلا ْ :

 يلع درت تنك. نا #* ينربخاف كلاسا كلطسو رابجلا لثم نآلا دش د مامغلا نم بويإل لاقو برلا باجا
 .اهبلا فطعتو توربجلاو لالجلا سبلا # هلثم توصلاب عدصت وا هلل يذلاك عارذ كلل له # اوكزتو ينصحدتو
 بارتلا يف اعيمجو * مهعضاوم يف ةاطغلا حرطاو +* همدهاف ربكتسم لك رظناو كبصغ ةيمح يقلاو :* .ايصلاو
 تمعنص يذلا ثومهب اذه * كنيمي كتصلخ ام.١ذأ ثلدمحا اضيا انا * مههوحو سبك رابغلا فو. مهرمطت



 + هناا قورع ةبصتنمو زرالا لثم هبنذ عفري + هبناوج يف هتمظعو د لكاي روثلا لثم شيشعلا كعم

 ةرثكو #* لاتقلا عنصي هلعجي يذلا هللا قيالخ عيمج سيار وه * ديدعلا لثمو ساعنلا لثم ةميظع هماظع
 بفوطيو لالظلا هب فوطي * صبري بصقلا راتسا يفو #2 مانت هلالظ تمت رفقلا ةناويح عيمجو لمح لابجلا
 ةداصملا ينو هذخات ةباحس يف #* همف يف ندرالا غرفي نا لكتيو فاخخ# ال ربنلا رفط نا * يداولا نابرغ هيلاوح

 * هريسم يف هتيم ذخاتو همف يف ماجللا يقلت وا * هتاسلب هذخات لبعلا ينو ةداصملاب نينتلا ذخات له + هكسمت

 هيلع كت له + رهدلل ادبع هدعت وأ دهعلاب كلعم قدصي له # قفرلاب كل لوقيو كنم بلطي اريثك ناو
 امجل هدلج تنا المت + ريثكلا نيب هنومسقيو هيلع نوعمتجي كارشاألا * كتبيبش مايال ظفعتو روفصعلا لثم
 * عفري هترارم اضيا هللاو كلجر ةقلطم هذهف #* ديعت ال لاتقلا ركذو تدي هيلع عنصا #*راثلا لالظ يف هسارو

 نوعبرالاو يداعلا لصفلا

 الو * يلوه ءامس لك تحت يذلا ناف ملعاف ينقبس يذلا نم * فقي يمادق يذلا نمو ظقيت اذا دعبي ال
 نم همف باب يتاي يذلا نم د ةداصملا تمعقو اداو هسوبل هجوا فشك نم #2 هتوربج قورعبو هتزعب تممصا
 ةيراقتم دحاو يلا دحاو ** موتحو طوبرمو رورصم همف #* يداولا يف يتلا ةناخملا هنانسا رود متفي يذلا

  رمج لثم ميباصم همف نم جرخلو + معبصلا بكاوك لثم هانيعو اران ةولمم هرظاونو * قرتفت الو ةكسمتسمو
 تارمج هسفن *رج# يذلا لجرملا ةوغر لثم ناخدلا جرخ# هرخانم نمو »* بمبتلت راثلا بيبش لئمو رانلا
 يكتيو نيمسو همسج سسج + ةفاخملا مرفت همادقو ةمظعلا تيبت هقنع يف * همق نم سرخت لعشلاو بهلت

 * نوعضاوتي نوددشملاو .ايوقالا عزفت هتبهر نم * ددشم مانصلا لثمو رجلا لثم اكوبسم هبلق #* عزفي الو
 بشغلا لثم سامضلاو هدعي نبتلا لثم ديدحلاو * لمحت .اربكلا تانارمو موقي نا عيطتسي ال فيسلا باب
 لثمو كزينلا يلع كمتي # عالتملاب ةراجحلا دعي شقلا لثمو سوقلا نم بربي لا * ةدودلا هيف عقت يتلا
 رجلا سوماق يلغي * نيطلا لثم بسهذلا هسفنل شرفيو سمشلا عاعش نوكي هتحت نم #* مجللا هل بسعحت سبيلا

 بارتلا يلع سيل # اخعبشتم رمغلا بسحاو قيرطلا مضي هارو * بيطلا ردق يل لثم هلعجلو لجرملا لثم
 -.# بباودلا عيمج ىلع اكلم ناكو هاري عيفر لك ثلالهل عنص #* عزفي اليل عنص ةوق هل اهيبش

 نوعبرآلاو ينادلا لصفلا

 .نم .» ةركف كيلع افخيب الو ةوقلاب اهعنصت نا رداق كنا ملعا انا اهلك هذه نا * برلل لاقف بويا باجاف
 ينعمسا ينم ربكا وه يذلا فرعا ملو مهنا يتح ينتربخا اذه لجا نم ةفرعم الب مالكب ةركف ركفتي يذلا اذه
 يلع موقاو تمكسا اذه لجا نم #* كترصبا دق ينيع نالف كتعمس نذالا عامسب : * ينربخاف كلاسا لوقاف
 كيلع يزجر امتحا ينمينلا زافيلال برلا لات بويا عيم برلا ملكت أم دعب نم ناكو د#* دامرلا يلعو بنارتلا

 سشابك ةعبسو ناريث ةعبس مكل اوذخ .نآلف #* بويا يدبع يلع ربلا يمادق أولوقت مل نيح كيبحاص يلك يلعو

 مل مكنا ناوهلل مكلعجا الف ههجوب عنصاو مكيلع يلصي بويا يدبعو مكلدب انابرق دعصيق. بويأ يدبع يلا اوبهداو
 يذلاك اوعنصف يناتمعنلا رافوصو ياحوشلا دادلبو ينميتلا زافيلا قلطناو. * بويا يدبع لئمربلا يمادق اولوقت
 لك يلع برلا دازو هياحا يلع يلصي ناك نيح هيبس در برلاو * بويا هجوب برلا عنصف برلا مهل لاق
 يذلا هتيب يف ازبخ هعم اولكاو هنوفرعي اوناك نيذلا لكو هتاوخاو هتوخا عيمج هيلا اتاف #* افعض بويال ناك يش
 دحاو ةاشن ةدحاو ةدحاو .نم لجر لك هل بهوف هيلع برلا اتا يذلا يولبلا عيمج نم ةوزعو هيلع اونزح اوناك
 بفالا ةتسو منغلا نم افلا رشع ةعبرا هل ناكف هتيلوا نم رثكأ بويا ةرخا ثلراب برلاو * بسهذ نم اطرق دحاوو
 اراهن ةدحاولا مسأ اعدو * هتحدابب ةسئاللو نينب حيصس هل ناك * ةناتا فلاو رقبلا نم نادف فلاو لامهلا نس
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 نضهاطظعإو ضرالا عيمج يف بويا تانب نم نسحا ءاسن دجوي ملو د خوفان نرق ةئثلاثلا مساو ةعوصق ةيناثلا مسأو
 يلع هينب ينبو هينب رصباو نيذس ةتسو نيعبراو ةيام كلذ دعب نم بويا شاعو #* نهتوخا عسم اثاريم بوي
 كو هسايأ نم عبشم بويأ و * رود ةعبرأ

 * قيدصلا بويا رفس يضقنا
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 21 ل اتم همت 0 0 رج 352 1 تع لن 0 0 هج 3 7 5 ا
 لاق ج ترن ا * ترلا رم أ ربحا ٠ هسدق_لبج ا انآ + لهذي 5 ةيضغب 0مل(

 *يشرألا ير : لما 0 0 نا < ميقحتست ر ا هين لك ةيدح 0 مادومع مهاعرت "ره شرألا رآطقأ ا :اطلسو 20 وعش 1 يس 25 0 + تدل مويلا انو يه ا

 ”قوت اذا لَدعلا ليبَس نع اولضف مكيلَع ب دا ثقي" لال يندألا امر هد 0
 0 2 يم هم فلم 72 00

 | هيلع يلم نيلكوتملل يبوط ايم /
 زرعت. قل عام

 لل رع. قدم يك عر 6 ول 8 الا و رومزملا وستتا 6 عمامة ' 0 ا

2101111111111 - 
 د انا يل باجهتساف ترلأ توعد يتوصب يور ع عفارو ي قرصان بر ب

 ل



56 
 نعال ير م سع ل لصزل نع نانع مووت نع 6 ف 0 دارا ٠١١ تا مجم  ناومحمأ نم هدص يوه حباب 7

 ملخو برر اي مق , . يلع نيديافلا يب طيس معلا تاور نم باَإ ان_< يان بلا لق تظقيفماو
 ا كر ةيعط ىلعو الخلا برلل تع نانسا الطاب نتيذاعي لم لك تكلها كنال'

 اووي طخ بارا راس ظ 1
 ا

 0 اي يالا 2 رك 42 رع رم اس ميل اسما دج
 / يتم يلبحا كيلا يل 0 : ا : و 0 يل تن اكس 7 ةدشلا 04 6 هلا لإ باهتسإ ل توعد 0

 نيهتسم كرا بهعلاب ةيفص بنعتنا دق برا ولأ اويلعأا + دكا نع وعدت ”لطابلا نووهت !نامل دولق) لقت
 طوع / تولي 0 ./ةاحس /م هم هي وهزم 020 ٍ هيلعاومدنا مكب 1 0 مخ عمم 7 لبا هع 0

 . ةحصملد هلل اوحادا »+ مكعجاتم' يلو ةيلع /اومدنا لقب نإ 2-لا ءات الو ]وب | *ديلا توغو, انا
 م 76 م 7 جي روث انيلع هج 20 72 22و مت كت

 يل ا ا ا ري نو 0 + رتسرلا يلع ارلكوتو/ربلا
 6 كدت تنآ كنآل مانا# ف ا * تبَرلاَور َمَغْلاو ممَقلا ت 0

 + ءاَجَرلاَب ينتنكسا جر َ_ً
 رورو أ مب همم

 | رومزملا
 41 ررو دع تست ماها رم 11111 مح تحصي ومس اي ددرم سأل

 ,كييلا ناو. 00 لاو قلم كناف يع يدا َتِوَص يلا تصناو + ابيع ياعدل 10 بي اي عسمتسا ,
 ل يفت ل هلا كيل # يارتو ةادغلاب"تامامأ ثنا يبت ب يي حمسأ يتاودم يف بر.اي يلسا
 و زك تاو * مثلا لمان حيمج تسب برر كيوب سب كاياص اوان يي * لدن كدكاسم يف
 71 يف دجساو كتيب لخدا كدمحر ةرثكي اناو *“ةلذري ببرلا نفل ءامدلا كلفاسلا لجرلا بذكلاب نيقطانلا
 هناف 0 .آ لجا نمو ١ كلادعب ترهل 4 *كَديِشَح ارعشتسم كسدق_لكيج

2 
 غمد دعس

 نم اوطقسيل هللا اي مهن دف ل ةشاغ مننا رم ةوهفم "بن دبَق مهرج انح مييولت ف منال لب .-ق د7 مها سبل د 2 ول ل 20ت

 يلا دس نياوتملا دمج لا عيمج كب 7 3 0 ب كزطفسأ مهنا مهلصأتسإ 9 0 لسو مه مهراكفا 57

 8 اهيللك هّرسَملا 3ي لثمكو قيدصلا تكراب كنال 0 رب لع مهيفو دبالا

 0 ا ا ا مم ا
 2001 ريا او 1 سداسلا رومزملا.. ها لن

 ريكا يل 0 اال 0 شال ا يا كاطع لاف بر اييلنشا فْيِعَص اف بر ايءئنُمَحرا + كطختب ع الا بر ايا ىرطد» د 9 1 ٍ ب ِ
 لج * يتم بر تملأو ا 1

 لك ب . ا“ + كركشيا نع مم 91 ا تو نم 1 سيلف سيلف م تدمحي
 000 ا رع ودعي ش 37 0 يعج بدع ةعتو ناد لا م يرب رص" هليل

 3 ار * يتالم لبق برا يِعَرَسُت عمس برلا 7 0 لل مثالا يلعاف عيمج_م.
 3-5 نا + الحاع أدح نوزحو مهيأرو يلا نب نودتريو يادعأ مسامح ادح قلقيو:

 شل ]

 لثم يشن اوقطتخييل * ينعن نيدراعلا حيمج يديا نو ينساغت يعلاو يبر اب كيلع وت
 تسر ز اجو * اًملظ يدي يسسباو ذه ببر تملعف تنك نا يهلاو يبر اي * صاخم ظ مينم ال يح دسلا

 كو يتايح ضرالا يف : ءاطيو اهكرديف يسفن يودع كلا + الراح يادعا نم نذا طقسأ ارقد يب اوعنس نيذلا

 * هب ترمأ يذلا رمل يهالو بر اي مق يادعا بير يلع حفترأو كبصغب بر اي مق + يدجع ٌبارتلا يف
 هضاب ل كا بوعشلا /نيذتو بير اي ع يلا جرت اذه لجال كيلا عمتجت بوعشلا

 ر, نوعح هد وك

 <. "ىلكلاو بولقلا كمحأَف لاثأعلا هللا قيدصلا / ل 'ةاطغلا رش َنْدَيلِو * ثعذ لثمك يلعو ُيَرَب لثمك



 دا

 سلم سيص' © ٠ و ا 07 .ىواأ 00 أ ش
 هبضخ ليا نا ليل يوت لدمج هللا , + برلقلا يميكتسم سلخ رهو اح هللإ دنع نم يعم 1

 + نيترتطملا هماهي عنصو توملا هلا اهيفاذعإو . .* او وأ راو فيس لقد اوت لا تغ ود لك يف | أ

 يلع هّبعُت جربو + اهعنص يتلا ةرفعلا يف انسي اهي أرّيِب رفحو * املظ دلوو .اَعَْحُي ٌلِبَح 20 منا رن ---
 * يلعلا برلا مسا ترو دع يلح برلا ركشا + هملظ 17 تمام < يلعو هير

 داوفأ نيب * تاومسلا يلع مالا كف هنال اهلك ضرالا يف كمسا بما ام انب تلا 7 57 1 ظ 0 110 ىلع 1” معسل انلإ : م
 انا فيم هد 0 كلمن م ا او ودعلا لح ضي كيآدعأ لجأ نم بستن ايه ان 2

 رقبلاو منغلا عيمج هيمربت متم ترعضخا 0 ا
 5 ا نير بل أ 2 0 5 دل املا 2-6

 لان | عسانلا ريمرملا ل

 نيح + اعلا كمسا لّتراو كب رأي يأ + كبياهع حيمج أو يبلق لك نم بر اي كركشا
 يلم تيوتسا تمقتتاو يل تيصت كنا *# كيدي نسب نم نوديبي رو نوفعضيو مهرابدا يلع يادعأ يلوت

 ودعلا لس #* ديبالا دبا يلاو دبالا يلا مهمسا توهم قفانملا تدباو نيوعشلا ترجز »* قعلا نايد اي شرعلا
 يضقيل * ,أاصقلل هيسرك دعا دبالا 01 مياد برلاو « خارصب اهركذ تللزاو هنيادم تدبا دبالا يلا تينفا

 كيلع لكوتيلف # هنازحا نمز ين هنوعو ريقفلل .اهلم ناك برلا # ةماقتسالب بوعشلا نيديو لدعلاب ةنوكسملا

 ممالا يف اوربخاو نويهص يف نكاسلا برلل اولتثر * بمر اي كيغتبي نم عيضت مل كنال كدمسال نيفراعلا عيمج
 اي يادعا نم يلد يلا رظناو بر اي ينمحرا * نيكسملا ةوعد سني ملو مهءامد بلاطلا ركذ هناف #* هبياجع

 تلحو »* كسالخ# للهتا نويهص ةنبا باوبا يف كحيباست عيمج صصتا يل + توملا باوبا نم يعفار
 يطاخغلا يزاجع ماكحالا عناص هناب برلا فرعي د مهلجرا قلع اوفخا يذلا سفلاو اوعنص يذلا داسفلا .يف ممالا
 ربص رهدلا يلا برلا هاسني ال ريقفلا # هللا اوسن نيذلا ممالا لكو ميحجلا يلا ةاطغلا بري * هادي .تمعنص امي

 بر اي مهيلع مقا * كمامأ ممالا زغتلو ناسنالا يوقتي اليل برر اي مق #* دبالا يلا عيضي ال ةنكسملا يوذ ظ
 دنع #* ديادشلا نمز يف تلفاغت اديعب انع تدعب بر اي انامل د#* رشب مهنا بوعشلا ملعتلو سومان ملعم ظ

 ملاظلاو هسفن تاوهشب قفانملا رهتفل # اهب اورواشت ينلا تاروشملاب ا نيكسملا قرتح قفانملا ربكت
 عفر نيلح لك يف هترط سندي * هماما هللا سيل صخي ال هطغس ةرثكك يطاغلا برلا طغخسا # ةكرابي
 * ,ءوس رمغب ليج دعب البيج لوزا ال هبلق يف لاق هنال + هيادعا عيمج يلع طلستي ههجو نع كماكحا

 هانيعو ةيفخ يف يكرلا لتقيل ءاينغالا عم انماك سلج # ملاو بععت هناسل تمت اشغو ةرارمو ةنعل يلّدمم همف
 + هلذي هن ينو هبذج امذا ريقفلا فطخ# ريقفلا فطخبل نمكي هنمكم يف دساك #* ةيفخ يف انماك ريقفلا يلا نارظنت
 * دبالا يلا رظني الف هبجو دص يسن دق هللا نا هبلق يف لاق هنال * ريقفلا يلع طلست ام لأ طقسيو يطاطقي
 ٠ نا هبت يف لا هللا قفانملا طغخست يتم يتح # دبالا يلا ريقفلا سنت : الو تلدي عفترتلو يهالاو بر اي مق

 | #* ميتيلا نوع تنا ريقفلا رتعي كب كيدي يف ملسيل هلمع وسو همثأ يرت بر اي تناو #0 مقتنت م
 هيما ديلا بأ لذ بلا لا كابي بلا + اهلحا نم دجوي الف هتيطخ بلطتس ريرشلاو يطاغغلا عارذ

 دوعي 3 ينح سيابلاو ميتيلل مكحا + ميرال يبل قمار را ريخكلا د * هضرا نم بوعشلا
 نا لاب ضنرلا 0 ناسنالا

 78 0و

 1 0 0 ا 2 تدلرماسلا ره 57 7 ًاهقتا 1
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 ظ رشاعلا رومزملا

 اودعاو ميهيسق اورتوا ةاطخلا نال 2 *روفصعلا لثم لابجلا يلع يلقتنا يسفنل .نولوقي فيكف برلا يلع تلكوت
 يف بررلا نا * عنص !ذامف رابلاو تحلصسا ام اومده مه * بولقلا يميقتسم ايفخ اومريل مهباعج يف اماهس
 قيدصلا ولبي برلا #* رشبلا يب سمت هتاظحل ريقفلا يلا نارظنت هانيع هيسرك ءامسلا يف برلا هسدق لكيه
 هذه افصاع احيرو اتيربكو اران اخاحن ةاطحخلا يلع رطمي د»* ضغبا هسفنف ملظلا يوبي يذلاو قفانملاو

 * ههجو نورظني ةماقتسالا اووذو بمحا لدعلاو لداع برلا نآل * مهساك بيصن

 ْ رشع يداحلا رومزملا ْ
 بلقب ةشاغ ةفشب هبيرق يف لطابلاب دجا لك ملكتو »*رشبلا ينب نم قملا لقورابلا ينف دقف بر اي ينصلخ

 انعم انهافشو انتنسلا مظعن نيلياقلا * ةمظعتملا نسلالاو ةشاغلا هافشلا لك ديبي برلا * اوس اوملكت بلقلا فو

 برلا لاوقا + ةينالع صالغلا عضصاو موقا نآلا برلا لاق نيكاسملا دهنتو ءارقفلا سوب لجا نم  انبر وه نم
 نم انيجنتو انظفح بر اي تناو * فاعضا ةعبس دحاولا تيفص دق ضرالا يف ةكوبسم ةراتخم ةضفك ةيكاز لاوقا
 « رشبلا ينب لامعا تمعسوا بر اي كععافترا لثمكو نوشمي انلوح نيقفانملا نلل د دبالا يلاو ليجلا اذه

 رشع ينانلا رومزملا
 يسفن يف راكفالا هذه عا ىتم يتح #»* ينع كهجو فرصت يتم يتح دبالا ىلا بر اي يناسنت ينم يتح

 ينيع رنا يهالو يبر اي يل بجتساو يل رظنا * يلع يودع اولعي يتم يتح عمجا راهنلا يبلق يب عاجولاو
 يلع انو * تللز انا اذا نوحرفي يل نودهطضملاو تردت دق هيلع ينآ يودع لوقي اليلو * انيم مانا ايل
 * يلاعلا برلا مسا مبساو انسح يل عنص يذلا برلا لترا * حرفي كسصالخب يبلق تلكوت تاتمحو

 نم علطا ببرلا + دحاو الو احلام لمعي نم سيلو مبلامعاب اوسهنتو اردسف هلا سيل هبلق يف لهاجلا لاق
 الو احلاص لمعي نم سيلو ةرم يف اودسفو مهعيمج عاز * هلل بلاط مهف مهيف لهرظنيل رشبلا نب يلع ءامسلا

 ماما هللا فوخ سيلو اهوفرع ام ةمالسلا قيرطو مهلبس يف سيبعتلاو سوبلإو #* ةعيرس ءامدلا كلفس يل مهلجراو
 كلانه اوفاخ مهنا اوعدي مل بدرلاو *رزبغلا لكا يبعش نولك»اي نيذلا مثالا يلماع حيمج ملعي الأ * مهنويع

 ' يىطعي نم # هواجرل بلا ناو نيكسملا يءار اوهفس راربالا ليج. يف برلا ناو * فوخ ال ثيح افوخ
 * ليارسا حرفيو. بوقعي للبتيلف هبعش يبس برلا.در اذا ليارسال اصالخ نويبص نم.

 ' رشع عبارلا رومزملا

 ملكتيو ربلا لمعيو بيع الب يشمي يذلا الإ * كلسدق لبج يف لح نم وأ كلنكسم نكسي نم بير اي
 لوذرم رشلا لعاف * اراع هناريجل سملي الو اوس هبيرقب عنصي الو ادحا هناسلب شغي الو د. ىهلاب هبلق يي
 يذلا .ايكزالا يلع ةوشرلا لمقي الو ابرلاب هتضف يعي او » بذكي الو هبحاصل فلج برلا ءايقتا دجعلو ةمامأ

 | ْش ْ . * دبآلا يلا لوزي ال اذه لعنفي



 7 رشع سماخلا رومزملا
 رهظا #* يتانسح يلا جاتمس ريغ كناو يبر وه ثنا ببرلل تلق * تلكوت يله يناف بير اي ينظفحا

 عم عمتجا ال انا اوعرسا ءثللذ دعبو مهعاجوأ ترثك #* هتدارا عييمج مهيف عنصو هضرا يف هبياهع هيسيدقب

 لابح »م. يثاريم يلا درت تمنا يساكو يئاريم بميصن ببرلا # مهءامسا يتفشب ركذا الو ءامدلا يلع عومجلا .
 ينتظعرا يلايللا يفو ينمهنا يذلا برلا ترابا * يل تباثل يئاريم ناو ازعلا نم يلع تعتو ةحاسملا
 يبلق حرف اذه لجال * لزا اليك ينيمي نع هنال نيح لك يف يماما برلا يبر يلا تقبس # ياتيلك

 يري كيفص عدت ملو ميعملا يف يسفن لت مل كنال * اجرلا يلع انيمطم يدسج لحو يناسل لاهتو
 * دبالا يلا كذيمي ميعن نمو كهجوب احرف يللمت ةايحلل لبس ينتفرع + داسفلا

 ' | رشع سداسلا رومزملا
 ياضق ,يرضبلف كمادق نم #* نيتشاغ ريغ نيمفشب يتالصل تصناو ئيعضاوت يلا رظناو يرب هللا اي عمتسا

 لامعاب يمف. ملكتي ملو املظ يف دمت ملف ينتبرج اليل ينتدهاعتو يبلق تربح #* ةماقتسالا يانيع رظندلو
 اذاو د يلطخ لرت الو يفوهن كلبس يف دتشي اميكل * ةبعص اثرطءتظفح كيتفش مالك لجا نم ' * رشبلا
 نيلكوتملا صلخم اي كتمحر نم بهجعتيلو * ياعد لبقتو كعمسب يل تصنا مهلا يل بهتسا كتوعد
 * ينللظ كيحانج لظبو نيعلا ةقدح لثم بر اي ينظفحا #* يل.نيداضملا نم كنيميب ينصاخ كيلع
 » ايربكلاب مههاوفا تملكتو مسموح تدقعت #2 يسفن اوفدتكا نيذلا يادعا ينودهجأ نيلا نيقفانملا هجو نم
 لفسو ةسيرفلل دعتسملا دسالا لثم رلبقتسا ' * ضرالا يب اوبرضيل مهنويع اوبصنو يب اوطاحا يوجرخا ام ددع
 * كيادعا نم كفيس نمو نيقفاشملا نم يسفن جنو مهلقرعو مهكردا بر اي مق + ةيفخ يف يوءاي يذلا لبشلا
 عيش ريزانغلا مهل نم مهنوطب تطمإ كرياخذ نم مهنايح يف مهمسقا ضرألا يف مهتتش برق نع بر 5

 مت رك هن عضو كهجول يارتأ ربلاب نيو مناد تالصفلا اوكرتو مهونب

 ينك دم . | رنريِشع عببابلا رومزملا 0 ١

 مجشأ ور يرتاس يلكوت هيلعو نوع يهلا يصلخ#و ياهو يتاجث بفرلا * يتوق بر اي كبحا
 لاوها يب تمطاحا »+ يستلقأ .ةمثألا هي دوأو يئيفيتكا تنوملا ثتارمغ نآل * يادعا نم اوجنأو 0 برلا

 يتوص هدنمذدق لكيه نم عمس تخرص يمهل يلاو بمرلا قكروعد' ين دش دلعو * ينتكردأ توملا خ

 برلا .نال تمزعزتو لاعجلا : تاساسا ىتيكرمتو تددعتراو ضرلا تلزلزت < * هععاسم يلا لخدي 7 ياعدو
 لزنو .اهسسلا ءاطاط هراثلا رمج هم لعتشا ةمامأ رانلا ترببتلاو هبضصغ نم ناخدلا دعص #* ابيلع بصضغ

 طيحت اباهجح هل ةملظلا لعج # مايرلا- ةهمتحا يلع راط راطو ميبوركلا يلع بمكر + هيلجر تمت بابضلاو
 نم برلا دعرا ران رمجو ادرب همادق بعسلا تزاج ههجو قيرب نم # ءاوهلا بم يف ملظم ءام هتلظمب
 تاساسا تمفشكناو هايملا نويع ترهظ د مبقلقاو قربلا رثكأ مهقرفو اماهس لسرا # هتوص يلعلا يدباو ءامسلا
 .* ةريزغلا هايملا نم ينلشن يلفخاو يلعلا نم لسرا د« كبصغ مير بوبه نمو بير اي ثارابتنا نم ةنوكسملا

 برلاو يرض موي يف نوكردا * ينم زثكأ اورقت مسينال يل نيضغبملا دي بدوبه نمو ءادشألا يادعا نم ينصلخو
 . ينازج د يل نيضغبملا نمو ءادشالا يادعا نم يصصلخت ينببحا هنال ينذقناو ةعسلا يلا ينجرحجلا + !دنس يل راص

 هماكحا لك ل * يهلا يلع قفانا ملو برلا لبس تظفح ينل * ينيطعي يدي رهط لثمو يرب لثم برلا
 لثمو يرب لثم برلا ينيزاج * يمثا نم ظفحلاو بيع الب هعم نوكآو * ينع اهدعبا مل هقوقحو يعادت



 عمو نوكت اراتذ* راثخملا عمو + نوكت افيفع فيفعلا عمو نوكت اراب رابلا عم د هينيع ماما يدي رهط
 بر اي تنناو #* نيمظعتملا نيعا لذتو عضاوتملا بعشلا يهنت بر اي تننا كنال * نوكت ايوتلم يوتلملا

 مالك هلبس يف بير ال يهلا *رويبلا ربعا يهالابو نحملا نم اوجنا كب ينل * يتملظ رانا يهلا يحارس يفت
 ةوقب يلدصع يذلا هللا * انهإلا لخم ريزع لو برلا الا هلا ال * هيلع نيلكوتملا عيمج > رصان وه ربتغم برلا

 لائقلا يدي ملعي يذلا * يموت ميقي يلاعلا يلعو لبلا لثم يلجر تبث يذلا ٠ * بيع الب يلبي لعجو

 .اضقنالا يلا ينموق كبداو # ينترصن كنيمي يصالخ ةرصن ينتيطعا * سامنلا سوك لثم يعارن بدو
 * اونفي يح عجرا الو مهرداف يادعا باطا 0 ا ا ا * ينملعت, ثادمكحو

 يلع اوبءاق نيذلل لك تملعج بردملا يف ةوقي ينتديضعا + يمدق ىمت نوطقسي مايقلا نوعيطتسي الف مهبسرأ
 مهقيجأ * مهل ببهتسي ملف برلا يلاو صلخم سيلو اوخرص ا ل ا تدبا #* يتعت
 بععشلا بوعشلل اسأر يريص بعشلا ةمواقم نم ببر اي ينجن #* مهواطأ قرطلا نيط لثمو ,عيرلا مامأ ءابهلا لثم
 » مهلبس يف اجرع اوراصو اوقتع . ءابرغلا ونبو * يوبذك ءابرغلا .انبا عاما نذالا عامسب * يل دبعت هفرعا ال يذلا

 50 ماقتنالا يل بسهو يذلا هللا - * يصالخ هلا يلاعتي يهلا وه كرابمو برلا وه يح

 :رتعا اذه لجا نمو »* لغد ناسنا نم ينصلخ يلع اوموق نيذلا نم ينعفرو نيضغبملا يادعأ دي نم يناهتو

 ٠ دبالا يلا هعرزو براد اقفل ا عناصو كلملا صالخ مظعم اي د كمسال لتراو مسالا يف بير اي كلل «<
 راو... راتطم يور هيمو

 2 الا رومزملا ش
 وعل /م 1 يم ا نجح ممخ [, لاو و لزيز شع نمادلا 0 را و. /جمما ل 87 000700 /مص 0240+

 «ليلل ملم يبي ليلو مويل همك يدين ل ةيدي ةعنصب ربخل كأنو هللا دمي قطنت تاومسلا..ب 0006

 5 راق ممالك لبو يك ضرالا يف مهتاوصا تجرخب .مهتاوصأ عيمست: نكتا مل نيذلا تاملكب الو لوقب سيل . 00
 يف عرسي يذلا راب لئم رقت ةردخ نم جرخر اذا سرعلإ لثم يو 3 سمشلِا يف ”هنكسم لكج ةنوكسملا,
 0 2 ُِس يثلج 3 نيلي .ماعنم اهل 5 م جير ءاهبسلا .تنارطا نم ' ليس

 يي ومعشما

 ””"قفشل 0 ا - 0 تراي ري 0 منتي 2 ردع 8 ريك 5 2 ايينحا 3
 عئيعم رح

 د,--يمف لآوتا .ميمج نوت ' * ىتيطخ مظع كنار ارِهاط / نوكأ ذيع يلع ”ًاوطلستي م ناك .يئلدبم ىلع...

 .”يصلخ#و يتيعم برأ م لك يف تماما يبلق 09 كترسمكأ

 رشع عسانلا رومزملا

 نمو سدقلا نم نوعب كل ثعبي د بوقعي هلا مسا تارصني كتدش موي يف برلا كلل بيجتسإ

 + كلاوس عيمج برلا كلل لمكي يمنن انهلا برلا مسابو كسالخب بر اي كل فرتعن # ممتي كيناما
 بكارملاب .ءاوه # .هنيمي صالخ ةوقب هسدق ءامس نم ه4 بيهتسي وهو هييسم صلخ برلا نا تملع نألا

 بهتساو كلملا صلخ بر اي انس ل ا ل لا 0ك .الوهو
 ٠ * كلوعدن موي ادل
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 نورشعلا رومزملا
 + هيتفشت لاوس همرعت ملو هبلق ةرهش هتيطعا كنال * ادح رشبتسي كسالخباو كلملا حرفي كتوقب بر اي

 * 'دبلا دبا يلا مايالا لوط هتيطعاف ةايح كلاس #* رهوج نم اليلكا هسار يلع تمعضو ةعلاص تاكربب هتادتبا
 * كهجو حرفب هتجببا دبالا دبا يلا ةكرب هيطعت كنال #* هيلع تلعج ءاهبلا ميظعو دجملا كسالخب ميظع هدجع
 * كيضغبم عيمجا كنديميو كيادعا عيمجب كدي رفظت * لوزي 3 يلعلا ةمحربو برلا يلع لكوت كلملا نال

 مهتيرذو مهرامث ضرالا نم ديبتو د مهلكءات راتلاو مهقرحي هطغتسب برلا طغسلا تقول روغتلا ران لثم مهلعجت
 مهرابدا يلع نولوي مهتكرت + اهتماقا اوعيطتسي مل روما يف اوركفو رورشلا كيلع اولاما مهنال * رشبلا ينب نم
 * ايوليللا كتوربج لترنو :عبسن كتوقب بر اي عفترا * .مههوحو يلع الذ تعج

 نررشملاو يداحلا رومزملا

 + ملف هلك راهتلا كيلا عرما يهلا يلهج- لوقل يسالخ نع تدعابت ينتكرت يهلا اي اذامل يلا رظنا يهالا يهل ظ

 كيلع اولكوت انوابا نما كب * ليارسا رخف اي نيسيدقلا يف لح تنناو * يل عصت مل ليللا يفو يل بهجتست

 يف الوذزرم سائلا" يف اراع اناسنا تسسلو ةدود انا يناو #* اوزخا ملف“ كوجر اوصلخت كيلا اوخرص * مهتيهنن

 7 يلع لكوت وا نما ناك نأ  اولاقو مهسوور اوكرحو مههافشب اوملكت ينتقم نار نم لك * بوعشلا
 * يما يدث نم عضترا تنك ذنم ياجرو ينتجرخا نطبلا نم تنناو #* هديري ناك نا ههنبلو هملخيلت
 . نم سيلو ينم ترق دق ةدشلا ناف ينع دعبت الف * يهلا تنا يما نطب نمو ءاشحالا نم كيلا تيفلا
 * سرقفملا ريازلا دسالا لثم اههاوفا يلع تهتف #* نامس ناريث ينتقنتكاو ةريثك لوجع يب تطاحا * نيعم
 لثم يتوق تسبي ١ + ينطب يف بياذلا عمشلا لثم يبلق راصو يماظغ عيمج تللعتو ءاملا لثم تقرهنا
 زارشالا ةعامج ينتقنتكا ةريثك بالك يب تطاحا .» ينتبرتقا توملا باوبا يلاو يكتم ٍناسل قصتلاو راها

 * 0. يسابل - يباهث مهنيب اومستقاو * ينورصباف اولمات مه يماظع عيمج اوصحاو # يلجرو يدي اوبقث
 * ينتشوتحا يتلأ ةبلكلا يدي نمو يسفن فيسلا نم صلخ * يترصن يف رظنا يتنوعم نم دعبت ال بر اي تناو

 هد ةعامجملا نيبو يتوخا كمساب ربخاس #2 دحاولا نرقلا يذ نرق نم يعضاوتو دسالا مف نم ينصاخ

 ملو لذري مل هنال * ليارسا عرز لك هشختلو هودجم بوقعي ةيرذ عيمج اي هوعبس برلا نم نوفياخلا اهيا
 ميظعلا عمجلا' يف يتحدم كدنع نم # ينباجا هيلا يخارص دنعو ينع ههجو فرص الو نيكسملا ةوعد :هركي
 دبا يلا مران اي كريب نيذلا برلا معبسيو نوعبشيو نيكاسملا لكءات #* هيفياخ مادق يروذن ٍفواو تركشا

 برلل كلملا نال 7 مسالا ليابق لك همأدق نويستو ضرألا راطقا عيمج برلا يلا 0 نوركفي اان دبالا

 يبن هل بارتلا نيطبابلا عيمج همادق رخو ضرالا 6 لك برلا مادق سلويسبيو ٠ لك/اي * ممللا يلع هناطلسو

 عساص دلوي يذلا بعشلا يريل هربب نوثدحلو * يتآلا ليعلا برلاب ربخي دبعتت هل ينيرذو يسفن

 » ايوليللا برا

 . نورشعلاو يناثلا رومزملا
 تريربلا لبس لاو * يءاشنا ةحارلا ءام يلعو ينلحا بيصغلا جرملا يلعو #* ينزوعي يشن الف ناعري :ةينزلا

 كبيضقو كاصع يعم تننا كنال ا لالظ طسو تمكلس نأ + همسا لجال ينادهو يسفن

 ةمدمعي * بفرصلاك يركسا كساكو يسار نهدلاب تنهد يادعا ماما ةديام يمادق تءايه د ينايزع امه
 د ايولبللا مايالا لوط برلا تريب يف نكسأو فك مايا لك 0 كييطو
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 موا - حضي ا كتيب ا

 و

00 
 ٠ روب

 ع ن7 فقو
 مملأم“ مم خم قر مس / متيم نورشعلاو: ثئادلا ررومزملا بس درا ريب كحل ا مده. / /ةعه “ممن دعو ++

 أذ نم قنا راه يلعو راجل يلع ايساسإ_ لعج منال. *ايناكس عيمجو, ةنوكسملا امكب . ضرالا جرلل “
 0 نخب م نلا 1 قتلا نديم ضأطلا لإ 25 ل .ارمبرلا لبجح يلا دعصي يذلا

 1 ليملا اذه د”ةصلخم هللا نم محراب تجر لبق نم ةكربلا“ لاثي اذه 0 أ 0 0 م الم للابلاب
 د هي رهدلا 6 اهتيا يترأر , اكياوبأ ءاسفرلا ايف 0 / * بوقعي هلأ كو ىغتبيو برلا بلطي يذلا
 !ا اهيا اوعفرإ نب طرعلا دف يللا ب ءرلا ٌيوُقلا لا تلا دعحلا حالم انه ولا 20 و .”ديعلا كأن
 350 هذ نكن وقل بر. ىدجملا كلم اذ وه نم #* دهجملا كلم لخديف ةيرهدلا باوبالا اهيا ا يع بأ
 ع اي 1 نوملا

 نورشعلاو عبارلا رومزملا ظ
 عيمج نال 1 نس دوما هولا يون دوس ربا 5 هنن ترعفر بر اي كيلا

 كلدع يلا يندها * كلبس ينملعو كقرط بر اي يل رهظا :* لطابلاب ةمثالا رخبأو نوزخ ال كيلع نيلكوتملا

 ال #* دبالا ذنم ةتباث اهبنال كتمحرو كتافءار بر اي ركذا ل
 اذه لجا نم ميقتسمو ملاص بررلا * ببر اي كحالص لجا نم ٍنركذا. كتمحر لثم يلهجو يابص اياطخ ركذت
 لدعو ةمحر برلا لبس عيمج # هقرط .ءاعدولا ملعي مكهلاب ةعدلا لها يدهي * ليبسلا يف ةاطغلل امومان لعج
 فياخلا لحرلا وه نم # ةريثك اهناف ياياطخ رفغا بر اي كمسا لجا نم 2 * هتاداهشو هدهع نوبلطي نيذلل
 رع برلا * ضرالا ثرت هتيرذو تاريغغلا يف هسفن نوكت + اهاضري اقيرط هيدهي اسومان هل تبثي برلا نم
 قلطا فلا نم هنال نيح لك يف برلا يلا نارظنت يانيع + هتاثيم مهمهفي وهو هيقتمل برلا مساو 6
 ان دي ا ا م « ريدقف ديحو نب يناف ينمحراو يلا رظنا * يلجر

 صاخ مبللا * بر اي كترجر لل ينرقحال نوميقتسملاو راربالا + تاكوت كيلع ينال ءازخا ينعدت ال ينصلخر

 ! : * ايوليللا هديادش عيمج نم ليارسأ

 نورشعلاو سماخلا رومزملا ظ

 يبلق محا ينهتماو بر اي ينبرج »#* عرجا الف تلكوت برلا يلعو تيشم عضاوتلاب ٍينف بر اي يل مكحا
 سومانلا ينلاخ# عمو لطاب مكحم يف سلجا مل * كقححب تمريضترأ دقو ينيع ةلابق كتدمحر نال * يتيلكو

 + تير اي كحبذمب فوطاو يدي ةراهطلاب لسغا 0 نيقفانملا سلاجا ملورارشالا عمجم تضغبا + لخدا مل
 لكم عضوم هبشو كتيب .ءاهب نسح تببحا بير اي * كبياجع عيمج# قطناو كتدحبست توص عمسال
 ترالتمأ مهنيمي تناييسلا مهيديأ يف نيذلا * يتايح ءامدلا لاحر عسبو يسفن نيقفانملا عم كاهت ال 9 كسدق

 * كتعيب يف بر اي ككرابا ةماقتسالاب اتماق يلجر نال * ينمحراو بير اي ٍينذقنا تيشم يتعدب اناو * ةوشر

 'نيذلا يمل اولكءايل رارشلا ينم برتقا اذا »* عزجا نمم يتايح رصان برلا فاخا نمم يصلخو يرون برلا
 * لكتم اذهبف لاتقلا يلع ماق نأو يبلق فخبا مل يب مهعيمج لح ناف د اوطقسو اوفعض مه يادعا عم ٍنونزحا

 هلكيه دبعتاأو برلا حرف رظنال يتايح مايا عيمج برلا تميب يف نكسأ نأ بلاط اهل اناو برلأ ىملاس ةدحاو
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 يادعا يلع يسار عفر نآلا اانوهاهو د ينعفر ءافصلا يلعو هلظم. ةيفخ يف ينرتس يرش موي يف ينافخا انل * سدقملا
 كبوعد هب يذلا يتوص بر اي عمسا #* هل لثراو برلا مجسم ميظعتلاو' ليلهتلا ةحبذ هتلظم يف تصب ذو تنفط
 + كينلطا ببر اي كدبجوو يهجو تعلط تاياو بلطا ءصرلل لوقي يبلق لوقي ةثللف + يل بمهتساو يلع مهحرتو
 ناف * يصلخم“ هللا اي ىضرت الو ينصقت ال انيعم يل نك بضغن كلدبع نع لعت ال يثع ةتلبجو فرضت ال

 نم »* ةميقغتسم قيرط يلا يدهار اسومان كلبس يف بر أي يل تنبت م يثلبق برلاو يناكرت يقاو يبا
 * هسفن بذكا ملاظلاو ىلع تعماق ملظلا تاداهش ناف هقيثزحا نيذذلا سقنا يلا ينملست ال يادعا لا
 بنرلا تلما اذا يسلق رتعيو' يوقي ببرلا اوجزاو # ةايعحلا ضزا يف برلا تاريخ نزاعا نا قدصم اناو
 1 1 + ايوليللا

 نورشعلاو عباسلا رومزملا
 توص بر اي عمسا » بجلا يف نيطبابلاك ريصاف يننع لقغت:اليل ينع لفغت ال يهالا تمخرص بير اي كيلا

 يلغاف عم ينهلهت او ةاطغلا عم ينفن فطخت ال 7 كسدت لكنيه يلا يدي غفر دنغو كوعدا امدنع ياعد

 مهيديا لافعاو عهعنص رورش لثمو مهلادغاك مهزجتا  مهيولق يف رورشلاو مهياحسا عم ةمالسلاب نيملكتملا مثآلا
 برلا تاراجت * ميينبي الل مهمددي هيدي عنض الو برلا لامعا اًمفي مل مهلال د اًولفع ام ضوع مهطعا مهطعأ
 * هل ركشلا يتدازابو يمول يمناو يتناعا ؤهو يبلق لكوت هيلع يزرسانو ينوتع برلا # يعرضت توض عمس ةنال هللا
 * ايويللا هبآلا يلا ههعنراو مهبعرا كتاريم كرابو كبعش صلخ د« هع ضالخ رصانو ةبعش ةوق برلا

 نورشعلاو نماثلا رومزملا ْ
 اردتسا همسال ادهم فرلل اوبرق ةماركو !دجحم برلل اوبرق * شابكلا دالولا برلل اوبرق ةللا ءانبا برلل اوبرق

 ترلا توص #* ةريزغ هايم ىبلع برلا دعرأ فجحلا هلا ةايملا يلع عببرلا تروص # ةمدقملا هرايد يف برلل

 نانبل لههع لثم هقححسو + ناغبل زرا رصكي هبدرلا زرألا مطخل برلا توض # ءاهبلا ميظعب برلا ثوص ةوقب
 لزازي بيرلا زغقلا للزي بنرلا كثوص *رانلا بنيهل عطقي برلا ثوص # نرقلا ديحر نبا لثم بوبعفلاو
 + ىرجملاب ىلفخي دحا لك سدغملا هلكيه ينو باغلا فشكيو ليالا تسثي بررلا توص »* سداق ةيرب
 ةمالسلاب هبعش. كرابي برلا دوق هبعش ىطعي برلا د دبالا ىلا اكلم سلج# برلا نافوطلا كسمي برلا
 / : 00005- ايوليللا

 ْ نورشعلاو عساتلا رومزعلا ظ
 نمو * ينتيفشف كليلا تتخره يهآلا بزلا اهيا # يادعا يب رست ملو ينتلبق كنآل بر اي كنمظعا

 ركذل اوفرتعاو هيسيدق غيمج اي برال اولتر * ينتصلخ بجلا يف نيطبابلا نمو بير اي يسفن تدعصا ميحجلا
 ددع تلق انا * حرفلا نوكي اركابو ءاكبلا نوكي ةيشع هترشم يف ةايعللو هبضغ يف طغنسلا نإ * هسدق
 * اهعزنم ترصف يفع كلهجو تفرص ةرق يأبهبل تبهو كتيشمب بير اي » دبالا يلا لوحا ال ينا يانغ
 وا بارتلا كركشي له ميحجلا يلا تطبه اذا يمد يف ةعفنم يأ د عرضتا يهالا يلاو حرصا بير اي كيلا

 * ايوليللا دبالا يلا تلركشا يهالا برلا اهيا يبلق نزحت الم يدج« كل لتري اميكل



 نوثلفلا .ومرملا
 اريصن اهلا يل نك الجاع كعمسب يلا تصنا م ل يل يل ل

 نم ينجرختو * ينلوعتو ينيدهت بر اي كدعسا لجا نعو ياجلتو يزع تننا كانال + ينضاخت يف .اشمو

 * قمحلا هلا بير اي ينذقنا يحور عضا كيدي ينو * هبر اي يرصان تنا كنال يل يفحلا يذلا فلا اذه
 يعضاوت يلا ترظن كنال كتمحرب حرفاو للهتا * تلكوت كيلع اناو اناجم لطابلا نوظفحي نيذلا تضغبا
 يناف بير اي ينمحرا * ةعسلا يف يلجر تمقا ءادعالا يديا يف ينملست ملو #2 ديادشلا نم يسفن تصلخو
 ةنكسملاب تمفعض دهنتلاب ينسو بلقلا عجوب يتايح تميينف #* ياوقو يسفنو بصضغلا نم يانيع تركعت نيزح
 ينم بره يننياغ نم ينضرع نمل ةبهرو ادج يتريجو يادعا عيمج يف اراع ترص * يماظع تقلقو يتوق
 دنع يلوح نم زثكأ رييعت ىرعمس ينال #* روسكم ءانا لثم ترص تميملا لثم مهبولق يف وعض # انعراخ
 .تليدي فو * يهألا تننا تسلق تلكوت بر اي كيلع اناو * يسفن ذخا يىلغ اورواشت يلع اغيميع مبعاهتجاأ

 ببر أي * كتمحرب يصلخو تكادبع ىلع كلبجو يضيل * يل نيدراطلاو يادعا يديأ نم يتصلخ يبيعصن

 قيدصلا يلع ةلوقتملا ةشاغلا هافشلا مكبتلو * ميصعلا يلا نوطبهيو نوقفانملا يزغت هكليلا تحخرم يلا ينرغت ١
 ماما كنوجرتي نيذلل اهتلمعو كيفياخ عيمجل اهتددعا يتلا بير اي كحالص ةرثك زثكا اص #* راعلاو ايربكلاو مالا
 : برلا كتارابت * نسلالا ةمواقم نم ةرته يف مبهللظت سافلا سجس نم كجهجو ةرتس يف مييفغت * رشبلا ينب

 فخ اذهلل تيديع ماكأ نع فلطتم يرتا يري ف تلبالا + ةندصخح ا و

 يناكيسر قدلا يغتبي دي برلا ناف هيسيدق عيمج اي برلا اوبحا »* كيلا تنخرص اهل يعرشت توض بر اي

 + ايوليللا هبرلا يلع نيلكوتملا عييمج - أي  مكبولق دتشتلو اوزعت  مهلعفب نوربخمي نيذللا

 سنوثلشلاو ناقل رومرملا

 ةيطخ برلا هيلع بس مل يذلا لجرلل يبوط #+ مهاياطخ ترثس نيذلاو مهتاييس مهل تكرت نيذلل ابوط
 تلقت ليللاو راهنلا يف نال # هلكراهنلا 0 ا وع ع * شغ هيف يف سيلو
 ماما يمئاب تفرتعا تلق يمثا فخا ملو يتيطخبب ففرتعا #* يبلق يف ةلتاقغلا مومهلا يلا تددرو يلع كدي
 * ةريزغلا هايملا ليس مهيلا ارتدي ال ةباحا نيصنبل راب لك ةقلل لس اذه * يبلق قافن يل ترفغ تناو برلا
 قيرطلا كملعاو كمهفاس # يب نيطيعفلا نم ينذقنا يندج ىمنا 5 ةطيعملا نازحالا نم ياهلم ىلا
 مجللاب بذجت الو اهل مهف ال ينلا لاغبلاو ليغلا لثم انك ال رشبلا ينب اي + كيلا يرظن تبثاو اهكلست يتلا
 برلا يلع لكوتي نمو ةاطغلا تاابرض يه ةريثك + كىليلا نوندي 1 ندذلا كانحا بذجا كاذك اههاوفا يف

 * ايوليللا بولقلا يميقتسم عيمج اي ارضنا نوقيدصلا اهيا اوللبتو برلاب اوحرفا # هب طيحت ةمحرلاف

 نوثلثلاو يناثلا رومزملا
 اولتر راتوا ةرشع يذ رامزمبو ةراكيقلاب ببرلا اوركشا * ميبستلا قيلي نيميقتسمللو نوقيدصلا اهبا برلاب اوبجبتبا

 بحل 2191 1/21 ويفجر ةميدعتم ةيرئادملا نا + ليلبتب انه ه4 اولتر اديدج اييمست عبس <« هل

 . عيمج هيف حوربو تاومسلا تمتبث برلا ةملكب »* برلا ةمحر نم ةءولمم اهلك ضرألا لدعلاو ةمحرلا برلأ

 عزعرتيلو ضرالا عيمج برلا نم فخغيلف + نيازخ يف قامعالا ثلرت قزلا لثم رحبلا هايم عماج # اهدونج
 ' لذريو ترعشلا رانا رع دو ممالا ءاارا لطبي بمرلا # اوقلخت رماو اوناكف لاق هنال د ةنوكسملا ناكس لك هنم
 هبرلا يلا ةمالل ٍيبوط * ليج يلا ليج نم هبلق راكفاو دبالا يلا ةمياد وبحرلا ةروشسو ءاسورلا هتفاروشم



 ةسدق نكسم نم #*رشبلا ينب عيمج يارف ءامسلا نم برلا رظن # اثاريم برلا ةراتخا يذلا بععشلاو اههال

 هيفياخ يلع برلا انيع اه #* هتوق ةرثكب صلخت الو سرفلا اومن نا وه بذك # هتوربج ةرثكب رابج اوه
 نيح لك يف بيرلا' ترظن انسفنا # كلغلا نم مهلوعيو توملا نم مهسوفن صلخما » هتمحر يلع نيلكوتملا

 ظ ا ظ 2 ه* ايوليللا كيلع

 * 00 موس 1 و ند نعم مل / معصم . 0

 نونلثلاو ثلاثلا رومزعلا تت
 ةعدلا لها عمسيلف يسفن رضتفت برلاب # "يئاف يف هتحبتشلا ناوا لك يفي نيح لك يف برلا كابا 5 | . 00 او“ ْش : 00
 يديادش عيمج نمو ينباجاف برلا تبلط انا * نوعمجا همسا عفرنلو يعم برلا اومظع * نوحرفيو

 عيمج نمو برلا هل باجهتساف حرص نيكسملا اذه #* يزخت ال مكهوجو ناف هب اوريثتساو هيلا اولبق)“ * ينصلخ
 يبوط وه بيط برلا نأ اودقيتو اوقود 7 مهصلخبو هيفياخ لك لوح ركسعي برلا تكالم »* هصلخ هنازحأ

 نيذلاو اوعاجو اورقتفا ءاينغاألا #* هيايقتال ةصقنم ال هنا هيسيدق عيمج اي برلا اوقتا * هيلع لكوتملا ناسنالل
 لجرلا وه نم #* برلا ةفاخ» مكملعال ينم اوعمساو .انبالا اهيا اومله تاريغلا نومدعي ال برلا نوبلطي
 نع دح #ردغلاب املكتت اليكل :كيتفشو رشلا نم كناسل فك # ةعألص امايا يري نا بحبو ةايحلا يوبهي يذلا
 * مهتبلط يلا ناتيغصم هينذاو نيقيدصلا يلع برلا ينيع ناف # اهعبتاو ةمالسلا بلطا زيغلا عنصاو رشلا

 عيمج نمو بمرلا مهل باجتساف اوخرص نوقيدصلا * ضرالا يلع نم مهركذ يعم رشلا يعناص يلع برلا ةجو
 نازحا يه ةريثك #* مهحورب نيعضاوتملا صلخي مييولق ةرسكنملا نم بيرق برلا * مهصلخ مهديادش
 ةاطخلا توم #* رسكنت ال اهنم ةدحاوو مهماظع عيمج ظفمحي برلا * برلا مهصلخ# اهعيمج نمو نيقيدصلا

 * ايويللا هيلع نيلكوتملا عيمج بيخ# الو هديبع سفنا صلخ برلا #* نوكلهي قيدصلا اوضغبمو ريرش

 00 ظ نودلدلاو عبارلا رومزملا ْ
 نيذلا در افيس لتسا #* يتنوعمل مقو اسرتو احالس ذخ + يننولتاقي نيذلا لتاق ينوملظي نيذلإ بر اي مكاح

 نوركفتملا يزخلو هبقع يلع عجريلو يسفن يبلاط عيمج تمببيو .ازختلو * كصلخ“< انا يسفنل لقو يننودرطي
 برلا كالمو ةملظ ةقلز مهقيرط نكتل #* مهنزحي برلا تلالمو ميرلا ماما رابغلا لثم اونوكيلو #* رشلاب ىلع

 ةديصملاو هنوفرعي ال يذلا سفلا مهيلع تايلف + الطاب يسفن اوريعو اناج* مهن كاله يل اوفخا مهنا * مهدرطي

 نم بر اي لوقت اهلك يمعاظع #* هصالخ رستو برلاب ميهتبت يسفن »+ نوعقي ٍصفلا فو مهدصتلن اهوفخا يقتلا
 دوهش يلع ماق # امهنوفطتخ نيذلا دي نم سيابلاو ريقفلاو هنم يوقا وه نم يدي نم نيكسملا صاخم كهبشي
 مايصلابو احم تسيل ٍفومواق ام دنع اناو * يسفن اوداباو ارش ريغلا لدب ينوزاج * ٍفولياس ملعا مل امعو روزلا
 كلذك بطقيو حوني نمكو هيضرا تمثك كلذك يل خاو بمحاص لثم »* ينضح يلا تداع يتالصو يسفن تللذا

 ' ءاره يب اوزهو ٍبوبرج #* اومدني ملو اوقرفت ملعا ملو رارشألا يلع عمتجا اوحرفو يلع اوعمتجا . * تععضاوت
 ةعامج يف بر اي كركشا * يتدحو مل دسالا نمو مهرش يبع يسفن درر ظنت ىتم ببر اي #* مهنانسا يلع اورص

 * مهنويعب نوزماغتيو انام ٍنونش نيذلا املظ يل نييداعملا يب رست ال * كحبسإ ملاص بعش فو ةريثك

 ياصق يف اعيرس رظناو بر اي مق * ينع دعبت ال بر اي لفغت الف بر.اي تيار دق #* اننويع تيار امعن امعن اولاقو
 امعن .مهبولق يف نولوقي او *-ينب مهرست ال يهالو يبر كرب لثم يل مكحا * يتمالظ يف مكحا يبرزو يبلا



 نيذلا زاعلاو يزحنلا سبليلو يرورشب نوحرفي نيذلا اعيمج لجو زخيل # دانعلتبا كك نولوقي الو انسوفنل اينه
 ةمالس نوديري نيذلا برلا مظعيل نيح لك يف اولوقيلو يرب :نووهي نيذلا رسيو مبتبي #* لوقلا يلع نومظعي
 * ايوليللا هلكراهنلا ثلاديجحتو كلدع اولتي يناس »* كدبع

 نوثلثلاو سماغلا رومزملا .
 دجو امل همادق شغلا عنص هنال * هينيع ماما هللا فوخ سيلو هتان يف يطخي هنا سومانلا فلاخم لوقي

 لك يف فقو هعجتم يلع مثالا يف ركف #* ريغلا لمعيل مهفي نأ دري مل لغدو مثا هيف مالك د اهضغباو هتيطخ
 . لثم كلدع * باعسلا يلا يبتني كربو كتمحر ءامسلا يف بر اي *رشلا هيلع لقي ملو ةعلاص ريغ قيرط
 هللا اي كدمحر ترثكا املثم +* بر اي مهصلخ# تنا مياهبلاو سانلا ةقيمعلا يجللا لثم كماكحا هللا لابج

 ةايملا عوبني نآل .* نوبرشي كميعن يداو نمو نوعبشي كتيب مسد نمو + نورتتسي كفنك لالظب رشبلا ونبو
 يناشغت ال * .بولقلا يميقتسمل كلدعو كنوفرعي .نيذلا يلع كتمحر طسبأ # رودلا نياعن كرونب كدنع

 مايقلا اوعيطتسي ملف اودعبا مثالا اولماع طقس تلانه نال * نييطاغلا يديا ينعزعزت الو نيمظعتملا لجرا
 ظ | ظ + ايوليللا

 نوئلدلاو سداسلا رومزملا ْ ْ

 الجاع رضخالا لقبلا لثمو نوفجح اعيرس بشعلا لثم مهنال . » مثالا يعناص رياغت الو رشلا يلعاف رياغت !

 تابولطم كيطعيف برلاب حرفا # اهانغ يلع عراو ضرالا يلع نكساو ريلا عنصاو برلا يلع لكدتت + نولبذي
 ةريهظلا لثمو كلدع رونلا لثم جرخو »* كل عنصي وهو هيلع لكوتو برلل كلبس فشكا * كبلق
 نم ففكا #* مثالا عنصي ناسناب هتايح يف هقيرط ين ممنملا رياغت ال هيلا عرضتو برلل عضخا * كماكحا

 ليلق نع * ضرالا نوثري برلل نوربصي نيذلاو نوديبي رشلأ يلعاف“ناف .*:ريرشلا يارت: ال بضغلا عدو طنغسلا
 يطاخغلا + ةمالسلا ةرثكب نومعنتيو ضرالا نوثريف ةعدلا لها اماو + هدمت الف هناكم بلطت .يطاغلا دجوي ال .

 اورتواو مهنيس ةاطغلا لتسا # يتءاي هموي نأ يارف قبس هنال هب ءازهي برلاو .* هنانسأ هيلع رصيو قيدصلا دصري

 ريخلا *رسكنت مهيسقو مهبلق يف لخدي مهفيس # هبلق ميقتنملا اوحبذيو سيابلاو نيكسملا اوعرصيل مهيسق
 فرعي برلا * قيدصلا تبثي برلاورسكنت ةاطغلا دعاوس نآل #* ةاطغلا ,انغ ةرثك نم لضفا قيدصلل ريسيلا

 ةاطخلا نال د نوعبشي .الغلا مايا ينو وسلا نامز يف نوزخي ال د دبالا يلا نوكي مهئاريمو بيع الب نيذلا قيرط
 اماو نوي الو ضرتقي يلطاحخلا * ينف اذا ناخدلا لثم ءانف نوئفي نوعفتريو نودجتي نيح برلا .ادعاو نوكليي
 ناهنالا تاوطخ موقي برلا # نولصاتسي هنودعلي نيذلاو ضرالا نوثري -هنوكرابي نيذلا نأل  يطعيو فاارتيرابلا
 برلا: يلم اقيدص را ملو تمهتتو ايبص تملك # هديب كسسمم برلا نال ميعزني ال طقس اناف د هقيرط يوهيو

 نكساو ريملا عنصاو رشلا نع دعبا # اكرابم نوكي هلسنو ضرقيو محري هلك رهنلا #0 ازبخ تمبلط هتيرذ الو هنع
 نوذخاي تميع الب نيذلاو . دبالا دبا يلا مهظفح هءايفصا عيضي الو لدعلا بحي برلا نآل # دبالا دبا يلا
 ةمكحلا اولتي قيدصلا مف د دبالا يلا اهيف نونكسيو ضرالا نوثري نوقيدصلا اماو د ديبي نيقفانملا لسفو مهماقتنا

 * هلتقي نأ ديريو قيدصلا يلا رظني يطاحلا # هامدق لزت نلف ةبلق يف هللا سومان * مكحلاب قطني هناسلو
 رتل كعفريسف هقيرط ظفحاو برلاب كمت # هعم مكاحت اذا مكملا يف هحرطي الو هدي يف هملسي ال برلاو

 مث #* نانبل زرأ لثم الاطتم عفتراو اولع داز دق قفانملا تيار * نولصءاتسي ام دنع ةاطخلا يرتو ضرالا
 لصاو ةمالسلا لجرل نوكت ةبقاعلا ناف ةماقتسالا يرتف ةعدلا ظفحا # هناكم دجا ملذ هحبلط نكي مل وه اذان تربع



 مهصلختو ا برلا قيضلا ناصز : دل وهو برملا دنع نم نيقيدصلا صالخ - »+ نوقع رارشنلا اياقب
 .* ايوليللا هيلع اولكوت منال مهذقميو ةاطغلا نم 5-8

 ظ نوثلثلاو عباسلا رومرملا
 نيل * يلع كدي تدتشأو يف تبشنت كمءاهب ناف .* كاطع ينيووت الو كبضغب ب ينتكبت ال بر اي

 تلقث ليقثلا لمهملا لثمو يسءار تملع يماثا نلل * ياياطخ لجلا ةمئاس يماظعل لو كبسغ ماما اف يدسجل
 ل يل ا و ا م < يلهج لجا نم يتاحارج تدودو تتن + يلم '

 اهلك يتاوهش * يبلق دهنت نم تخرص ادج تمعضعصتو تمهقش # افش يدسجل سيلو اوزه ةءولمم يسفن نال
 اوبرتقا يبراقاو يباحسا * !ين ينيعل دجا ملو يتوق تملخأو يبلق ىتلق * فخ مل كدع يدهنتو بير اي كلئاما

 لطابلاب اوملكت رشلا يل نويلاطلاو اوملظ يسفن اوسنعتلم ينم اديعب اوفقو يلا نوبيرفلاو * يلباقم اوفتوو ينم
 ال ناسنا لثم تبرص # هاف متفي 4 يذلا سرخللا لثعو عمسه 2 مصألا لثم انا * يلغدلا نوسردي هلك راهدلا
 اليكل تملق ينال » يبلاو يبر اي يل بييهتست تناو يبر اي.كيلع تماكوت يللا * همن يل تيكبت الو عمسي
 * نيلج لك يف يماما يعجوو برصلل تددعتسا اناو * لوقلا يلع اومظع يلجر للز دنعو يادعا يب رست

 يلع ينوزاج نيذلا # املظ ينءانشي نم ربك ينم زعاو ءايحأ يادعا * يتيطخ لجال متهأو يمثاب فرثعا لل

 ينع الهتت ال + يدسج اورمسو لوذرم تيم لثم بيبهمل انا نوضفر ربلا تبلط ينال يب اوركم ارش تاريغلا
 + ايوليللا يصالخ هللا اي يتنوعم ينرظنا * ينع دعبت لو يهالاو يبر اي

 نونلفلاو.نماثلا رومزملا
 تمعضاوتو تسرخ د يماما يماغلا مايق دبع 0 تكرت يناساب يطخا اليل يترط ظفحا تلق انآ"

 لابلب يمملكت ينم راثلا تمعرطضا يتوالت يو ينملاب يف يبلت يمح * يعجي ددجتل ريغلا نع تمكسماو

 يماوقو ةريصق_يمايا تكرت دق #* اهزهعا اذام ملعال يمايا ةدع يه امو يلهتنم بر اي ينفرع * تملقو
 نمل ملعي الو نزخعنو لوزي يفلاكو ةروصب يشمي ناسنألا نأ الا * طاب رهف يح ناسنال يش لك لب تماما يش الك

 اراع ينتلعج يماثا عييمج نم يربط هدنع نم وه يماوقتو * برلا وه سيلا ياجر نم نللأء * عمجسي
 * كيدي ةوق نم تسينف دق ينال كبيدءات ينع عنرا »+ ينتقلخ تمنأ كنال يمف متفا ملح يممص » لهاعلل

 لدمو هتاوهش بهذت مانملا لثمو لمت ةسفن تلعج توبكنعلا لثمو مثالا لجأ نم .سييبوتلاب ناسنالا تبدأ

 لثم بهاذو ضرالا يف بيرغ يناف يعومد نع لفغت الو تن را  *«رشبلا عيمج يفلا
 ٠ * ايوليللا نوكأ دوعا الف بهذا نا لبق .ميرتسا يكل يعومد نع لفغت الب يل رفغا * يابا

 نوثللاو عبساتلا رومزملا ظ
 ةرعتصلا نع ماقأ داسفلا نيطو ثلالهلا بج نم يندعصاو + يعرضت عمسو ىلإ رظنف تلا بتدوجر ربصلاب

 * برلا يلع نولكوتيو نوناخبف نوريثك يري انهلأل اكيربتو اديدج احيبست يمف يف لعجو د يتاوطخ .موقو يمدق
 يبر اي كبياجع ترثكا دق تمناو # ةبذاكلا ليواقالاو لطابلا يلا رظني ملو هءاجر برلا 8 2 لجرلل يبوط

 نم رثكا اهنا تلقو تربخإ كياكفا يف كهبشي نم سيلو كلشك سيلو كلامعا يف ركفتا ين مبللا يهالو
 * اهب رست مل ةيطغلا لجال تاقريسو يعماسم كتمجتأ ادسج 9 تيددعأو انابرقج ةمحاب ل ءاشت مل * ددعلا

 * يبلق لخآد كسومان هللا اي كلترسمب لمعا نأ + بياتكلا سءار يف بوتكم تيج دق اذناه تملق ذينيح

 د



 يف كرب فخا مل يرت * تملع بير اي تناو دعب يتفش عنما مل انا اهو ةميظع ةعيب يف كلدعب ترثب
 دعبت ال يبلاو يبر اي تناو #* ةميظع ةعامج نع كلدعو كتمحر فخا ملو كقحو كسالخب تملكت يبلق
 يعاثا ينتكردا ابل ددع ال رورش يب تطاحا دق * نيح لك يف يتلبق ناذللا امه كربو كتمحرو كتفءار ينع
 * يتنوعم يف رظنا بر اي يصلح" ناب بر اي رس »+ يبلق ينضفرو يسار رعش نم رثكا ترثك رظنلا عطتسا ملف
 يزغلا لذيلو *رشلا يل نوبلطي نيذلا نوزخنو مهباقعا يلع نودتري اهوديبيل اعيمج يسفن اوبلاط ربعتو زغت
 برلا مظعيلف نيح لك يف اولوقيلو بر اي كيبلاط عيمج كب رسيو للبهتيلو #* امعن امعن يا نولياقلا اعيرس
 اي يرسانو ينيعم تنا * يب متهي برلاو نيكسمو ريقفل انا ناو * نيح لك يف كصالخ نوبححي نيذلا
 ظ ْ] * ايوليللا يلعبت ال يبلا

 نوعبرالا رومزملا 00 ريم ل

 ضرالا يف هلعججيو هييمحيو هظفحي برلا  .وسلا مويلا يف هصلخيا برلا نيكسملا يلع ٌفطْعُتِي نمل يبرط
 انا »* هعجصم يلع وهو .هعاجوا لك تسفرص هعجو ريرس يلع هنيعي برلا #* هيادعا يديا يف هملسي الو اطوبغم

 » همسأ ديبيف تومي ام يتم نأ ارش يف اولاق يادعا * كيلا تءاطخا يلاف يسفن مثلو ينمحرا بر اي تلق

 عيمج يلع ملكت * اعيمج يلع نوملكتيو جرخل ناكو املا هل عمج هبلقو لطابلاب ملكتيو رظنيف لخدي ناك
 + موقي نأ دوعي ] تام اذا نآلا ذنم اولاقو سرمانلل افلام امالك يلع اوررقو # .اوسالاب يلع.اوروتشاو يادعا
 ينمتاو.ينمحرا تفر اي تنناو .*:يلع هيقع عفر هزي لكأ يذلا تييجرت هيا يذلا ل ملاسملا لولا .نا
 يلا كسماما ينتبتو ينتلبق رشلا يمدعب اناو * يودع يب رسي مل نأ ينتدرا كلثا تمملع اذهبف * مهيزجاف

 * ايوليللا نوكي نوكي دبالا يلاو دبالا نم ليارسا هلا برلا كرابت + دبالا

 ”نوعبرالاو يداتحلا رومزرملا 2 : )
 يلا يسفن تييمظ # هللا اي كيلا يسفن تقات كلذك ةايملا عيباني يلع نوكي نا يلا لالا قوتي ام لثم

 مزي لك يف يل نولوقي ذا ليللاو راهنلا يف يل ازبخ يعومد تراص # هللا هجو ماما رهظاف يجا يقم يتلا هللا
 ركشو ليلهتلا توصب هللا تيب يلا ةبيجع ةلظم عضوم يف زوجاس نا يمفن تصفاف اهتركذ هذه * كهلا نيا
 تقلق * يبجر صلخم يهالا هركشا يناف هللا يلع يلكرت ييقلقت اذاملو سفن اي يينزجت اذام + ديعملا توص
 قمعلا يدان قمعلا * ريغصلا لبجلا نم نومرحو ندرالا ضرا نم بر اي كركذا اذه لجا نم يتاذ يف يسفن
 يلصا هععبسإ ليللا ينو هتمحرب برلا يضي راهنلا يف * يلع تنتا كجاوماو كلاوها عيمج كقزامم اتدوصب
 يدهضا ام دنع ابيزح يئس !ذاملو ينتكرت انامل مل يئديسن ١نامل يرصان وه تننا هلال تملق * يتايح هلال

 اي ينينزمت !ذنامل * كهلا نيا موي لك يف يل نولوقي نا ينودهطضا نيذلا يلريع يعاظع نهو دنعو * يودع
 * يبلا وه يبحو صسلم» هل فرتعا يناف هللا يلع يلكوت ييقلقت ١ذاملو سفن“

 نوعبرالا» قانلا رومزملا
 يتوقو يلا تمننا كنال * ينجن لغدو ملاظ ناسنا نمو ةرهاط ريغ ةما نم يتمالظل مقتناو هللا اي يل مكحا

 ينادعصاو ينايده ناذللا امهناف كلدعو كرون لسرا * يردع يندهطضا امدنع اسباع يشما اذاملو ينتيصقا أذدامل |
 ةراثيقب تلركذا يبابش. معنملا هللا هكحو ماما هللا مبذم يلا لخدأ * كدكسم يلاو سدقملا كلبج يلا
 وه يبجو صالخ هل فرتعا لاف هللا يلع يلكوت + ينيقلقت اذاملو سفن اي نينرحت اذامل 5« يهالا هللا اي
 ْ * ايوليللا يهل
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 نوعبرألاو ثلاثلا رومزملا
 اهيف ثلدي تدابا يتلا #* يلوالا مايالا مهمايا يف هتلمع يذلا لمعلاب انوابا انربخأو انناذاب انعمس دق انا مهللا

 كعاردو كنيميب لب مهعارذب اوصلخ الو مهفيسب ضرالا اوثري مل مهنال * مهتجرخاو ابوعش تنزحا مهتسرغو ممألا
 كمسابو انءادعا لذن كلب * بوقعي صللخب ترما يذلا يهالاو يكلم تنا # مهب تررس كنال كابجو رونو

 انودهطضصي نيذلا نم انتصلخ تمنا لب * يئاصلخحي نا ينيسو يسوق يلع لكتا مل ينل * انيلع نوموقي نيذلا ريعن
 . بعصت ملو انثيزخاو انع تيلمغت نالا * دبالا يلا كمسا ركشنو انهالاب رىتفن هلك رابنلا * انتانش تمريزخو

 * انتقرف ممالا نيبو منغلاك ةلكرام انتلعج »#» انوضغبم انفطتخاو انيادعا نم رثكا انباقعا يلع انتددر #* ادشويح

 يف الثم انتكرت # انلوح نمل اكحتو اوزهو انتريج يف اراع انتكرت * مهددع ةرثك تللقاو نمت الب كبعش تعب
 ملكتملاو يل ريعملا توص نم * يبجو رتس يزغلاو هلك راهنلا يدي نيب يراع د ممالا يف سوورلل اوزهو بوعشلا
 تميم كنع انبولق انفرص الو * كدهع انثكت الو كاسنن ملو انلان هلك اذه نا مهللا #* دراط ودع هجو نع ىلع

 انطسب وا انهالا مسا انيسن انك نا * توملا لالظب انتيشغو باذعلا لع يف انتللذا كنال * كلبس نع اناطخ
 رابنلاب لتقن كلجا نم اننا * بواقلا ايافخ فراع هنال اذهب بلاطملا هللا سيلفا * بيرغ هلا يلا انيديا
 كهجو فرصت اذامل # ءاضقنالا يلا كنع انحرطت الو مق مانت اذامل بير اي مق د مبذلل منغلا لثم انددع هلك

 انعاو ببر اي مق *« ضرآلاب اننوطب تقصتلاو بارتلا يلا تمعضتا دق انسوفن ناف * انتقيضو انتنكسم يسننو انع
 0 * ايوليللا سيودقلا كمسا لجال انذقناو

 0 ع ل

 27 دف هولا 0 يي 0 0 رووا اي ِ أم ت0 0 50000 ها أل ء هموم هم ملا ع

 ا ين 7 ريتا بناكلا ملي باسل يلاعنإب كاملا مربخا نراجع 0 ا
 يلوم ل 5 كاظم 1 #7 تدع يملا 1 0 7/222 ادع

 هي ل كفيَس لقت لأ ١ لإ عيلوراب, اذه لجأ كيننش نم قععللا تبن تضاف رشبلا,
 ”نكاهي + ”كنيمي ”كيدهت 3-5 0ك عدلا“ علا تاو 0 رو“ رثوأ ثلامجو كياهبب“ »6 م هم ب نمو 46 عهممم« تك 6 ههنا
 . كليتي دبا دبا ىلا هللإ اي كيك. للملا أ يلق كدت برعشلا رابجلا ابيبإ هنوئسمر
 نم 'لصضفإ رفا نشب تي ارا لجسم ذب مؤ ١ تسضغباو 0 00 : انتم اقم ١

 يف كزلملا “كن . انجب ددالاب اعلا فر رش لزاتم دم تكسايإ رم ةضيلسلاو ةكيملاو كلا + تبا
 م 2 24 - ةدلعم 2 ا 0 ىهإ فمات ذم“ رم" م 54 هيمج

 -- مننا 3 + ريك لاكشاب ةنيزم ٠ :اهن ةلمعلشم_هبظذم ب ددب كديمي نع هّكلَمْلا تمفق كدمأ

 1 هام "”ةناف ككشح يش دق ِكلملإ نأ و تيبأ تيب ِكبعش ّيسنأو َكِعَمسب يغصأو
 نو 4س ال اكسل ل م رع ل ل سس وصوم

 ني كِلَملا ةنبأ © عيمج (#* ضرآلا اسش ءايدغأ, تِهَحَو ن تبإو دآدهلاب رو يتاغب هَل 5

 ما 0 لخدي املخأ يراذع كلملا ىلا نولخدي .. ن/ةريشكا
 000 0 ب م

 * ايوليللا دبالا 5 ا يلو دبالا يلا هللا اي بوُعشلا "ل 00 ذهلف

 >] هنا هيو

 أن |

 لكيش يلا نب اول ني“ ليلستو "حرف نك مام 4 لا 00 يايا
 نيس رع لك يف كمسا ل را

 ١ د تكلل ا ١

 ٌآ  0١مه

 مستو 9و كن لت يمص رك 1/1 هو مم ماه 0 و - رمل مو 5-3 همه ه/ دعب هم رو مس مع ضءعم « ص و اهسب

 وتسير طش اذا فاحغن 0 !ذه 7 رم رع ادج . انباما يا 0 يفي انني .انتوقو ا ل 06 3

 برعشلا تقلق 11 ل هلا 0 رت 0طن ف هلو و ل 5
2 

 ”اواعت + برقعي هلا وهاان 0 انعم تاوقلا هلا برا *« ضرالا تلرازتف" ةتوص دل تبرطصاأو لهم 4 2 0 عرو يم صه" 9 12و ىوسم عدوي



 ل : 71
 كلا ىلع نم ظ0 ها أ

 يا فال 7 ممانسل / لاع ماس

 © لضريو مهّيِسِي رسكي ضرالا يباتأر بوز ,كيزف_ * ضرألا ىلع ينير 1 لع را

 هلا برلا * ضرالا يلع يلاعتاول ممنألا يف + عنا هللا وه انأ نأ 0 م * راتلاب ”مُهَس 0 مح انضرر
 * ايوليللا بوقعي لاى 4 انعم تاوقلا

 .  نوعبرألاو سداسلا رومزملا
 تحل ميظعلا كلملا وه فوخم لاع برلا ناف د * عرفلأ توصب هلل اواله مكيديأب ممألا عيمج اي اوقفص

 هللا دعص * بحا يذلا بوقعي لامج هل اثاريم انراتخا # انلجرا تحت ممالاو انل بوعشلا عضخا * ضرال
 *# مهغب ةولتر اهلك ضرالا كلم برلا ناف * اولتر انكلمل اولتر اولتر انبلال اول  قوبلا توصب برلإو ليلها
 هلا يلا اولبقا بوعشلا ءابور *« نسدقملا هيسرك يلع سلاج هللا ممالا عيمج ىلع اكلم راص دق برلا ناف
 ظ  ايوليللا 0ضرالا يلع ادج اوعفترا هللا ءازعا نال ميهربا

 نوعبرالاو عباسلا رومزملا

  نويبص لابج اهلك ضرالا يف حرفلا نوكي * سدقملا هلبج يلع انبلا ةنيدم يف أدج كرابمو برلا وه ميظع
 اوعمتجا دق ايكولم نال * ابلبق !نأ اهروصق يف فرعي هللا #* ميظعلا كلملا ةئيدم لامشلا بناج يف ةخضماشلا

 * دلت يتلا لثم كانه تاقلطلاو ةدعرلا مهتذخاو د اوبرطضاو اوقلق اوبجمت اذكهو اورظن مه د* اعيمج اوتاو

 انرشب مهللا * دبالا يلا اهسسا هللا انهلا ةئيدم يف انيار كلذك انعمس امك * سيسرت نفس مطحن ةديدش عيرب

 » الدع ةولمم كنيمي ضرألا يصقأ نم كويبست اذكه هللا اي كلمسأ لثمك »* كبعش طسو يف كتمحرب

 » اهجاربا ين اوثدح اهوفنتكاو نويهصب اوطيحا :* بر اي كماكحا لجال ادوبي تائب للهتتلو نويهص لابج حرفتل

 وطو دبا يلا ادهلا وه اذه نأ »* رخآ اليح نسم اوربخغت اميكل اهروصق مكيلع اومستاو اهت دوق يلا مكبولقب اولدعا

 * ايوليللا دبالا دبا يلاو دبالا يل اناعري يذلا

 نوعبرالاو نمانلا رومزملا
 *: اعيمج .ارقفلاو ءاينغالا رشبلا ءانباو ضرالا دوا * ضرالا ناكس عيمج اي اوتصنا مالا عيمج اي اذه اوعمسا
 فاخا اذامل د ول و وح يع + مهنب يبلق ةرالتو ةمكحب قطني يف
 ناسنا يدتفيا يدتفي نل خا انيغ ةرثكب نورهتفملا مهتوقب نوقئاولا * يادعا يب طاحا اذا ءوسلا مويلا يف
 اذا * كلالهلا يري ال هنال تن يل اي كا * اصالخ هلا هللا يطعي الو

 هبالا يلا اتويب مه ريصت مهروبقو * نيرخل م 009 ناكل مهف ريغو لهاج نوتومي ءامكح يري

 مهاعري يذلا وه ترملأو هيدحجلا يف منغ ثم اوكرت * ن ا مههاوفاب اذه دعو 5 ع 50 هذه *اهناو
 يسفن صلخ هللا لب »* نوطقسي مهدجح“ نمو مي يف تيلب مهتنوعم ةودغ نوميقتسملا مهيلع

 دنع لاني ال هناف * هتيب دجمم رثك اذا الو اينغتتسم لجرلل ناك اذا فغت ١ * اهذخا اذا 0
 < ريغلا هل تمعنص اذا تاركشي كرابت هتايح يف هسغن نال * ينتقأ م ميدحجلا يلا هعم لزني الو .ايش هتوم
 ملعت ال يتلا مياهبلا هبشا اهمهغي الو ةمارك يف ناسنا + دبالا يلا رونلا نياعي الو ةياغلا يلا هيابا رامعا نم غلبيو
 + ايوليللا اهلثامو
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 - مو

 نوعبرالاو عساتلا رومزملا

 يتاي هللا # هياهب لامج نويهص يف * اهبراغم يلا سمشلا قراشم نم ضرألا اعدو ملكتي بلا ةبلالا هلا
 يا ول يلا ضرأآلاو قوف نم ا ءادجمال اهلوحو هماما دقتت دام راخلا لفعل # اذهلاو ص

 تااقوعم كاب يلع كايا تسلا + كلا هللا وه انا كتلع دهشلا ليارسا ايو كعم ملكتال يبعش

 ةنركسملا يل نال كل لوقا اذ تعج نا + لوقحلا اب عع اهتز ٠ ,امسلا دل + رقبلاو لابجلا
 حرصا * كروذن يلعلل ففراو ميبستلا ةحيبذ هلل ميذا زعملا مد برشاو ناريثلا محل لكا له #* ابيلمب
 تناو #* يدهع كيفب ذخءاتو يلدعب ربحت تننا اذامل يطاغلل هللا لاق * يندجمتو كذقناف كلتتدش موي يف يلا
 * كبيصن تمرلعجح نيقسافلا عمو هعم يتريعس اقراس تميإأر نأ, ٠+ يمالك كءارو تمحرطاو يب يب دنأ اا

 0 سل الا 9 ا ا ل تم

 ىلخ لويش تليرأ 10 عيبستلا ةحببذ اريك ب ا ا
 + ايوليللا هللا

 مق ملأ
 ريو زاعام مموعس - / 57 5 ااا رومزملا نيس ومما ت ووم يم راوس )وعم قا فوود روث]) هاد هام

 نم كرف ىلإ اريك يلسفتو يد ريع كتفءأر ةرثك لثمر كدمحر مطعم هللا اي ينمحرا
 0 ثمادق رشلاو كءاطخا ثادحو كل #* ٌنَح لك ف" يما يقيطخو دن أ فراع يللا“ + ئيطخ
 تنا اه كنال * يما ينتدلو اياطخغلاب, يب لبح مثالب اذناه لل * تمكوح اذا بلغتو كلاوقا يف 06
 8 لثم ضيباف ينلسغتو ءاقناف كنوز ص "دقت 7* كتمكح نطاوبو ايافخ + يننملعا لدعلا تيوه

 حور ع عرنت الو كرد نيب ل نسر * ينطاب يف . هددج اميقتسم احورو هللا اي ف نات !رهأط ايلق

 أل نوقفانملا عجرت كيلاو 6 نيفلاعملا ملعال 9 يئتبث رداق حوربو تكصالخ دي ينطعأ ه* (تلسمسدق

 يا ا 0 را الا د يعل سب ع

 58 ع هيض نوصمح ا 30 نويهص يلع بير اي معنا ا

 + ايوليللا كمااذس يلع لوجعلا عفترت ذيفيح ةلماكلا نوقولاو لدعلا ميابذب رست

 نوسمخلاو يداحلا رومزملا
 * شغلا تمعنص ةئونسملا يسوملا لثم ملظلاب ركفي كناسل راهنلا عيمجس  مثالبو رشلاب يوقلا اهيا رهتفت انامل
 كلذلف“ + نقلا لانو نيا مالك لك تببحا + قعلا هلك صررتلا بذكلاو ريخخلا نم رقكا رشلا تيبحا
 نوفاختف نوقيدصلا يري * ةايحلا ضرا نم كلصاو كذكسم نم كيفنيو كعلقيو ءاضقنالا يلا هللا كحرطي

 اناو د هلطابب يوقتو هانغ روفو يلع لكوت لب انيعم هل هللا لعج مل لجر وه اذه نا #* نولوقيو هيلع نوكستماو
 بر اي كركشا + ديلا دبا ياوردبلا لا هللا ةمحر يلع تلكوت هللا تيب ين ةرمثملا نوتيزلا ةرجتب لكم
 * ايوليللا كيسيدق ماما ملاض هنال كمساب كسمتاو يل تععنص كنال



 نوسمختلاو يناثلا روسزملا 20 ى.رسا
 يلع ءامسلا نم هللا علطا # احلاص لمعي نم سيلو ماثالاب اوسجنتو اودسف هلا-سيل هنا هبلق يف لهاجلا لاق

 ملا * دحاو الو اهلاص لمعي نم سيلو اوبرطضاو مهلك اعيمج اوغاز * هلل بلاط وا مهف مث ناك نا يريل رشبلا ينب
 نال فوخ وهن ال ثيح افوخ اوفاخ تلانه # اومسي مل هلل ربخخلا لكا ينو يبعش نيلكءالا مثالا يلماع لك ملعب
 يبس برلا در اذا ليارسال صالخلا نويهص نم يطعي نم # مهلذر هللا نآل اوزخ سانلل نييارملا ماظع قرفي هللا
 * ليارسا حرفيلو بوقعي للهتيلف هبعش

 نوسمغلاو كثلاثلا رومزملا ١

 أوماق رابرغلا ناف * يمف مالك يلا تصناو يتالص بهتسا مهللا * يل مكحا كتوقبو يالا اي كمساب

 يلع رشلا دري * يسفن رصان برلأو ينناعا هللا ادوهاه #0 مهعامأ هللا أولعج مل يسفن أوبلط .يرقلاو ىلع

 نزح لك نم ينتصلخ كنالو #* ملاص هنال بر اي كمسا ركشاو يتداراب كل مبذا * كلدعب مهلصاتسا يادعا
 * يادعأ تءار ينيعو

 نوسمخلاو عبارلا رومزملا
 نم تئقلقو * يمالك يف تنزح يناف يل بهتساو ىلا تصنا * يتبلط نع لفغت الو يتالص هللا اي عمسا

 يىتا توملا فوخو ينطاب يف يبلق عرج * يلع اودقحل مثاابو بضغلاب يلع اولام مهنال يطاخلا ققيضو ودعلا ترص
 * ميرتسأو ريطا يكل ةمامح لثم ةمنجا ينيطعي أذ نم تملقف * ينتيشغ ةملظو ينافنتكا ةدعرو فوخ #» يلع

 مهترغ ٠ * فصاعلا ميرلاو بلفلا رغص نم ينصلخي يذلا هللا ارظتنم # ةيربلا تيواو ابراه تدعب دق اذناه
 * بمعتلاو مثالا اهنوصحب ناطيح ليللاو هلك راهنلا * ةنيدملا هذه يف اقاقشو امثا تيار ٍناف مهتنسلا -قرفو بو اي
 ١ يضغبم ناكولو لمتحا تنكل اودع ينريع يذلا ناك ولف ** شغلاو ابرلا اهقاوسا نم بهذي مل اهطسو يف ملظلاو
 يعم لكءاي يذلا“ #* هفرعا يذلا يسيرو يسفن ليدع ناسنالا اهيا تناو ه»* هنع تميراوتل لوقلا يلع مظع

 يف رشلا نال ءايحا ميحجلا يلا اوطبهيو مهيلع توملا تايل #* دحاو بلقب هللا تيب يلا انيشمو ةمعطالا ذالم
 عمسيو لوقاو راهنلا طسو ةادغلابو ءاسملا تمقو ملكتا * ينباجا برلاو هللا يلا تمخرص اناو » مينكاسم طسو
 نياكلا مهللذيو هللا عمس + ةريثك ءايشا يف يعم اوناك مهنال يل نيبرتقملا نم ةملام يسن صلخ#و * يتوص

 اوترفت #* هدهع اوسند ام دنع يزاجبل هدي طسب خ هللا اوفاخي نلورانلا الا ةازاج“ مبل سيل هنال روهدلا لبق
 0 ا ا اا 0 ا و ب ا دوس

 7 +« ايوليللا تلكرت كيلع تير

 ظ .. نوسمغلاو سماغغلا رومزملا
 يل نيلتاقملا نآل يراهن عيمج ينوساد يادعأ #* هلكراهنلا التاقم يننزحا ناسثالا يفيطو دقف هللا اي ينمحرأ

 هلك راهتلا يلاوقاب رتنا هللاب * يبر اي تلكوت كيلع ينل مايالا زيام يف يشخا ال * نوريثك ولعلا نم
 نونمكيو نوراوتي د« رشلاب يلع مهلك اورواشت هلكراهنلا يمالك اولذر * دسج وذ يب عنصي انام فاخا الف توجر
 تركش لا مهللا » بمسخغلاب بوعشلا رذهن مهصلخت يشب يال يسفن اوطاحا ام لثمك # يبقع نودصرتس مهو

 دق اذناه كيلا خرصأ موي مهباقعا يلع يادعا نودتري كديعاوم لثمك كلاماما يعومد تملعج كل يتايح



 يب لعفي !ذام يشخا الف هللا يلع تلكوت #* مالكلاب هبمرلا كيراباو لوقلاب هللا ميسا *» يهالا كنا تملع
 يلجرو عومدلا نم ينيعو توملا نم يسفن تصلخ كنا م« كدعبستل اهيفوا اروذن يلع مهللا #* ناسنالا
 ' #* ايوليللا ءايحالا رون يف همامأ برلا يضرب لمعال للزلا نم

 نوسمخلاو سداسلا رومزملا
 هللا يلا خرصأ ٠ مالا ربعي نأ يلا رخقما كافنك لالظبو كيلع تلكرت يسنن ىلق ينمحرا مث هل ب ينمحرا

 * هلدعو هتمحرب هللا ثعب اع يننووطي نيذلا لعجو يصاخت ءامسلا نم لسرا 0 نسحب هللا يلعلا

 * 0 58 0 لك ل تاومسلا ىلع مهلا 6 *« كلدع 0 يلاو ا

 نوسمخلاو عباسلا رومزملا
 ضرالا يلع مثالا نولمعت بلقب مكناف + رشبلا يتب اي ةماقتسالاب اومكحاف اقح نوملكتت قدصلاب ننذا متنك نا

 مهبضغ نأل * بذكلاب د ل ءابرغ اولعج ةاطحلا د ملظلا عنصت مكيدياو
 نم لضفا ارحم حجت يقارلا توص عمست اليل + اهينذا دست يتلا ءامصلا يعفالا لثمو .ادرجلا ةينهلا لثمك
 يتح هسوق رتوي قارهملا املاك < تولذري . برا اهمطح دسألا باينا ١" مهاونا ف يناس ضري هللا * ميكعلا

 ناسنالا لوقيف * 'يلاغل مدب هيدي لسغيو ماقنلا يار اذا رابلا حرفي * + ءايحالا ل هبضغب مهعلعبي اهيضرع مككوش

 ظ * ايوليللا ضرآلا يلع هللا مهنيدي لهو ةرمث قيدصلل نوكي يرتا

 ظ نوسمغلاو نماثلا رومزملا

 لك يبلع فاارتت ال ممالا عيمج دقفتو تفتلا ليارسا هلا تاوقلا هلا بير اي تنناف * رظناو يتاقتلا يلا ضهنا
 فويسو مههاوفاب نوقطني مه اهو ةنيدملاب نوفوطيو * بنالكلا لثم نووعي اوسما نا نوبلقني مهناف مثلا يلعاف
 * بوعشلا عيمجأ مهرهشتو لذرتو مهب كحضت بر اي تناو * عمسي يذلا اذ وه نم نيلياق مههافش يف

 مهلتقت ال * يادعا يف ينيري هللا ينكردتف ىبست هتمحر د يهلاو يرصان هللا اي كنال يتحبستل ينظفعتو
 اوذخويلف مههافش مالكو مههاوفا ةيطخ لجال * يرصان برلا اهيا مهطبهاو كتوقب مهقرف نكل كسومان اوسني اليل
 هلل ناطلسلا نا اوملعيل اونوكي الف ماتلا كسجرب مهكلها مهللا #* امياد نوملكتي بذكلاو بيعلا نمو مهيايرنكب

 نوقرفتي مث #* ةنيدملاب نوفوطيو بالكلا لثم اعايج ءاسملا دنع نوعجري مه * ضرآلا راطقا يلعو بوقعي يلع
 يف ءاجلمو ارصان يل ترص كنال كتمحبر ةادغلاب .يهتباو كتتوق مبسا اناو »* نومقمقتي اوعبشي مل اذاف اولكءايل



 نوسمخلاو عساتلا رومزملا
 دق اهناف اهرسك ربحا اهتعرعزو ضرالا تمازلز # ائيلع تمفاارت مث تربصغ انتظحدأو انتيصقأ كنا مهلا

 » سوقلا هحو نم اوبريي يكل ةمالع كايقتال تلعج #* اركع ارمخ انتيقس اديدش كلبعش تمير د تبرطضأ

 يداو سيقاو ميحاس مسقاو ميهتبا لاقو هيسيدق يف هللا ملكت * يل بجتساو كئيميب يصصلخ كزابحا' صلخيل
 2 ياذح ددمأ مودذأ يلع ياجر ةوق باوم لام ادوهي يسار زع وه ميارفأ أسنم يلو داعلج يل * لاظملا

 كمنأ تمرسلا * مودأ يلا يلدشري نم وأ ةنيصح ةنيدم يلا ينغلبي يذلا نم + ةبيرغلا ليابقلا تععضخ يف

 انهلاب #* ناسنالا صالخ وه الطاب ناف انديادش يف انوع انطعا د#* انشويج هللا اي بنصت ملو انتيصقا يذلا لاو

 ظ * ايوليللا انقياضي نملك نيهي وهو ةوقلا عنصن

 نوتسلا رومزملا
 د5 نزح ام دنع كيلا كتمرحرص ضرألا يصاقا نم اف 7 يتالص يلأ تصناو يتبلط ىيىييتسإ ملا

 وقتسا) دبالا يلا كدكسم يف نكساف * ودعلا هجو يف ايوق اجربو .ءاجر يل ترصو #* ينتيده .ارهصلا يلع
 همايأ 0 كاملا تدر * اًثاريم كمسا ينياخ تيطعا يتالص تععمتسا مسللا كتننأ كذا * كفنك لالظ

 كمسا لترا اذكه # ةقكف هقحو هتمحرو دبآلا يلا هللا. ماما مودتو * ليجو ليج مايا يلا هينسو انمايا

 4 ايوليللا 0 اموي“ يروذن كيفوا يعل دبالا يلا

 نوتسلاو يداحلا رومزملا
 نوديزت ينم يلا * ادبا لوحأ الف يرسألو يصاختو يبلا وه * يمالخ هدنع نم نآل يسفن عضخت هلل نا

 نوكرابي هدمعن نم هوصقت نأ نوب مكنال + عقاو جا ايسو ليام.رادح لئثم مكلك هولتقتل ناسنالا يلع نوليمتو

 + لزا الف يرصانو يصلخ#و يهالا هنال + يربص هدتع نم نآل يسفن عصخت هلل لب * ميهيولقب نونعليو مههأوفاب

 هلا هناف مكبولقب هيلا اولهتبا بوعشلا عيمج اي هيلع اولكرت * تلكوت هللا يلعو ينيعم هلالاب امه يده يصالخ
 أاودمتعت 3 نا نودياخ مهعمجأب مهو نوبذاك نيراوملاب نوسهتب نيذلاو نوبهذي يفلاك رشبلا ينب ب عيمد 2 مكنوع

 رع نا نيترم نهانعمس ءالوه هللا ملكت ةرم # هنورخذت امب مكبولق حرفت ا اوبعت الو ملظلا يلع
 + ايوليللا هلمعك دحاو دحاو لك يزاجفلا تنناوء ةمحرلا بر اي كلو # هلل

 يلويوسم(ع 00 لك همم تع ٠

 م را بابا رودرما يب ْ ,يتح رايي وسلم 7 عش 0

 زلم ريغ عضومو ةرفقم ضرا يف يدم كاجرتو كيلا تيك يسفن نأ ترعتبا كيلا -3 00
 مس لصف ةراتخ“ كتمجر ؟نآل 00 ا
 'ملمنو عيعل لثم يشن رشتو يدي عفر مسمتابعا يف رت اذكهت“_ كك اتش ةايكل ا 0 0 5 . ا ا

 5 ريس كنا ا 4 يأ راع اعمل كن تأ دي 2 كك م كيا 98- 0-0-1 ءأث و
 'نوطبهيف الطاب يسفن اربلط له * كنيمي يناث دضع "رنا بس : ”يبنبا تفتك لابو _انيعم
 07 لك ا ل هللاب حرفي كلملاو * نونوكي نع بلاعثلو ني 3 2 ا + ضرالا لِفاسأ يلا
 * ايوليللا لطلاب نين ك"كم هلال هب افلح



 نوتسلاو كثلاثلا رومرملا
 يماع ةرثك نمو يرثسا رارشألا. لغ نمو * يسفن دقنأ ودعلا عرج نمو كيلا كميلط انأ يتالص لمقت ميلا

 نيميلسلا ةيفخ ماهسلاب أوقشريل * أرم المع مهيسق اورتوأو مهتنسلا فيسلا لثم اوفهرأ نيذلا .لوه ملظلا

 نع أوصت + اناري نم اولاقو اخاجن ءافخا يلع اوطاوت رش ةملك مهل اوتبث * نوفاختت الو ةتغب مهوقشري بيعلا نم

 فس ماهس نم مهحارج ريصتو هللا يلاعتيف ** قيمع بلقب مدقتي ناسنألا نال اصهن نوصحاأف مهو أودابف مثالا

 اومهنو هللا لاعما اورهظاو ناسنا لك عزجو #* مهاري نم عيمج برطضاف مهيلع مهتنسلا تمفعضو + نايبصلا

 + ايوليللا مهبولقب نيميقتسملا لك رختفيو هيلع لكوتيو برلاب قيدصلا حرفي »ب هعيانص

 نوتسلاو عبارلا رومزملا
 لك يتاي كيلاف يتالص مهلا عمسا * ميلشروا يف روذنلا يون كلو نويهص يف ميبستلا يغبعي هللا اي كل

 للا كرايد يف ..نكسيف هتلبقو هترتخا نمل يبوأ * انبونذ رفغت تمناو ائيلع تميوق يالا لاوقأ »*رشبلا

 ضراآلا راطقا ءاجر اي انصلخو هللا اي انل بهتسإ * اقح بيهجعو سدقم كلكيه كتيب تاريخ نم عبشيس دبالا

 * هلمتبع نم هجاوما ييجعو رحبلا ةفس قلقي يذلا # اهرقي هتوربججبو هتوقب لابجلا نقتملا * ةديعبلا راججللاو

 ةرثكلاب اهتيوراف ضرألا 0 * راهنلاو ليللا جورخ نمو كتايا نم ضرالا راطقا ناكس فاخبو مماألا برطضي
 اهرامثا رثكتلو اهمالثا ورتلف د مهدادعتسا وه اذه نال مهماعط تددعا هايملا نم ةءولمم هللا راهنا نأل اهتينغأ

 ةيربلا لابج مسدتتو د مسدلا نم كعاقب ٠ يلتمتو كحالصب ةنسلا ليلكأ تمكراب * تمبنتف حرفت اهرطقبو
 » ايوليللا نوكرابيو نوخرصيف ممقلا رثكت ةيدوالاو امج منغلا شابك يستكتو # ةوقلاب ماكألا قطنتو

 - نوتسلاو سماخلا رومزملا
 كتايا ةرثك نم كلامعا بهرا ام هلل اولوق د هيبستل !دجم اوطعاو همسا اولتر * ضرالا عيمج اي هلل اولله

 هللا لامعا اورظناف اولاعت * كمسا اولتريلو كل اولتريلو اهعيمج ضرالا كل دجيستلف + كءادعا اهدحج

 * هب حرفيس كانه مهلجراب رهنلا نوربعي اسبي رحبلا بلق يذلا * رشبلا ينب نم رثكا هيارا يف بوهرملا
 أوعمساو ممالا اهيا انهالا اوكراب #* مهتاذ يف نوعفتري ال نوبضغملا نارظنت ممالا يلا هانيع هتردقب رهدلا دوسي يذلا
 امك انتكبسو هللا اي انتنهتمإ كنال * يلجر للزلا نم عنمو ةايهلا يف يسفن عضو يذلا »+ هيبست ترص
 رانلا يف انتزجا انسور يلع سانلا تبكرا # انروهظ يلع ديادشلا تلعج ٍسفلا يف انتلخدا + ةضفلا كبست
 ظ ملكتو ياتفش اهب تقطن يتلا * يروذن كيفواو تاقرح#“# كنيب يلا لخداس ه»* ةحارلا يلا انتجرخاو ءاملاو

 اوعمشأ“ اولاعت * ادجو ارقب كلل مدقا شابكو روخ عم مظع ريغب محن :تاقرحم كل مدقا * يتدش يف يمن اهب

 يأ: * اريثك يلاسل تمعفرو يمفب هيلا تمخرص * يسفنب عمص ام عيمج هللا نم فاخ نم لك اي مكربخأف

 * يتبلط توص يلا دو هللا باجهتسا كلذل * ينم برلا عنمسي الف املظ يبلق يف تيار تنك

 ظ ,* ايوليللا ينع هتمحر الو ىتالص دعبي مل يذلا هللا كرابت

 00 ا ىكل#
 هوه لما جأن م  عسداسلا رومرملا من 4سم

 كي اك

 «بوعشلا يف ا تل ارو 3 بياع "تل ب كابو الع التي لإ +
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 ترطعا شرالا * اهعيمج بوعشلا تكلركشتلو هللا اي بوعشلا كلل فترتعتلفي * ضرألا يف ممألا يدهتو ةماقيسالاب

 * ايوليللا ضرالا راطقا عيمج ءاشتلف انكرابي انهلا هللا # هللا انكرأب اهترمث

 ظ نوتسلاو عباسلا رومزملا

 عمشلا بوذي امكو ناخدلا لحش## امك اواهعضيلو  هيضغبم لك هبجو نم برييلو هوادعا قرفتتلو هللا ظوقي
 ارحب # احرف اوحرفيلو هللا ماما اورشبتسيو نوقيدصلا حرفيلو # هللا مادق نم ةاطخلا كلهت كلذكرانلا مادق
 * هبجو نم اوبرطصيلو هماما اوجتبيلف همسا برلا براغملا يلع بكارلا برلا قيرط اورسي همسا اولترو هللا
 نيديقملا قلطيو تيب يف دحاولا قلخلا يوذ نكسي هللا * هسدق ناكم يف هللا لمارالا يضاقو' ماتيالا وبا هنال
 تازازت #.ةيربلا يف تربع ذا كبعش ماما تزج نيح مهللا .* روبقلا يف نيئكسلا ةدرملا كلذك ةوقب

 ٠ يضرلا رطم كئاريمل هللا اي تييقس * ليارسا هلا هجو نم انيس لبج يف هللا دنع نم ترطق تاومسلاو ضرالا
 نيرشبملا يطعي برلا # هللا ا كحالصب نيكاسملل تددعا كزذاويح اهيف تنكسا # اهتربجف تنناو تضرم
 طسو يف مثمن نا * ميانغلا مسقي بيبعلا تيب .اهب يو بويعملا وه تاوقلا كلم * ةميظع .ةوقب امالك

 نوضيبي اكولم اهيلع يوامسلا مسق ام دنع * صلاخلا بهذلا ةرفصب اهابكنمو ةضففم ةمامح ةعنجا مثف لبسلا
 لبجلا ةنبجمم الابج نوئظت اذامل * نيمسلا نبجعلا لبجلا مسدلا لبجلا هللا لبحج #* نوملص يف يلثلا لثم
 مهيف هللا فولالا ةبصخم تاوبرلا ةفعاضم هللا بكارم # ءاضقنالا يلا هيف لحل برلا ناو هنهسي. هللا ءاش يذلا

 انيمهم انبر صلغملا هلال وه انهلا #* انل انليبس لهسي انصالخ هالا امويف اموي برلا كرابم هللا برلا كرابم

 * مهاياطخ يف نوشمي نيذلا سوورلا ماهو هيادعا سوور ضري هللا نكل - + فنوملا جراخم برلا برللو انبر هللا
 نم كبالك نسلاو مدلاب كالجر غبصنت يكل #راحجلا قمع نم عجراو ةنصألا نيب نم جرخا انا برلا لاق
 تايتفلا نيب نيلترملا يلا نينرتقم ءاسورلا تركب . * سودقلا كلملا يبلاراثا يملا اي كراثا اوار * كيادعا
 اذوهي ءاسور هتينامط يف ريغصلا نيماينب كانه, * ليارسا عيباني يف برلا سيانكلا يف هللا اوكراب * تاففدملا

 بعشلا لوجتو ناريثلا تنفا يذلا باغلا شوحو هللا اي ربتنا # نيبارقلاب تولملا كيتءات ميلشرواب سدقملا

 اهدي ملستو قبست شبحلا رصم نم لسرلا يتءات # لاتقلا نوديري نيذلا ممالا قزم ةصفلاب نيبرجملا اوسبح يف
 قراشملا ةهج ءامسلا ءامس ىلا دعص يذلا هللا اولتر »* برلا يلترو هللا يعبس ضرالا كلامم عيمج اي #* هلل

 بيهع #* باحسلا يف هتوقو ليارسا يلع هياهب ةمظع ناف هلل ادج اوطعأ ٠ * ةوق توصب هتوص عمسا اذوه اه
 + ايوليللا هلالا وه كرابت هبعشل ازعو ةرق يطعي وه ليارسا هلا هيسيدق يف هللا وه"

 ظ نوتسلاو نماثلا رومزملا
 قمع يلا تلسو دعب هعاطتسا الف توملا ةءامح يف تمللحو #* يسفن يلا تغلب دق ةايملا ناف ينيحأ مهللا

 يننوضغبي نيذلا رثك * يهالا ايجار يانيع تينف يترجنح تصحو اخراص تييعا #* هلاوها ينتقرفو رملا
 ملاع تنذا مهللا + فنطخأ مل ام ذينيح تددرف املظ يل نيدراطلا يادعا اوزتعاو يسءأر رعش نم رثكا اناهم

 * ليارسا هلا اي كيلا نوبغارلا بيغت الو دونجلا هلا اي كوجار يزحت ال * ياياطخ كنع فغت ملو يلبج
 نآل 9 #+ ابيرغ يعا ينب نمو يتوخا نم ايبنجا ترص »* يبجو يزغلا يشغو اراع تملمتحا كلجا نم ناف
 يبابل تلعج »* تارييعت يل راصف ماآيصلاب يسفن تللذا *٠يىلع عقو كيريعم راعو ينتلكا كتيب ةريغ

 كيلا يتالس تددعص اناو + رمغلا اوبراش يف منرتو باوبألا يلع نوملاجلا يلع اوملكت + لئس مهل تررصن اممم
 : ظ

 م



 لحوا الف نيطلا اذه نم ينصلخ + كسالخ قح كتمحر ةرثكب يل بهتسان مهللا ةرسملا تمقو بر اي

 يلع بمجلا قبطي الو قمعلا ينعلتبي الو ءاملا جاوما ينقرغت الف # هايملا قمع نمو يل نيضغبملا نم ينيجنت
 ينبجا تادبع نع كلههجو فرصت ال * كتفءار ةرثكب يلع رظنا ةحلام كتمحر ناف بر اي يل بجتسا # هاف
 يايعتساو ينزحو يرييعت فراع كنال * ينصلخ يادعا لجا نم اهجنو يسفن يلا رظنا * ةدش يف يناف الحاع

 ينيزعي نمو بصا ملف يعم نزح نم تللما ةوقشو اراع يسفن ترظتنا * يننونزححت نيذلا عيمج كملما

 * ةرثعو نار اح مساع مهندب اما نكتب ا ا ديك

 مهدز ٠ + اماجرا يخارج يلع اودازو هتيرغ يذلا اودرط مهنا ٠ مهكاسم يف نكسي نم نكي و ابارخ مهلزانم

 انورق يرضي يتف لج نم لضفا هللا يضريف + اكيربت هعقراو احيبست هلل مسأ معبسأ + يندصع مهللا كصالخ

 + ةءاراسأ لدري ملو ءارقفلا برلا باحأ دقف * مكسوفن ايحت هللا اوبلطا اوحرفيلو نيكاسملا اورظنيلف #* افالصاو

 نونكسيو ةيذوهيلا نيادم نونبيو نويهص صلخ# هللا نال » هيف يعسي املكو رعبلاو ضرالاو تاومسلا هىبستلف
 + ايوليللا اهبل نونكيي كدا اريحا اهيلع نورتني كدي رض * اهنوثريو كانه

 نوتسلاو عساتلا رومزملا
 ينزحجب مهباقعا يلع اودتريلو يسفن ادهن يروا * الجاع بر اي ينعا يتنوعم يلا تمغتلا مهللا

 لك كب احرف يبتبيلو + امعن امعن يل نولياتلا نيعيضتفم مهتقول اوعجريلو * ارش يب اوعنصي نا نوديري نيذلا .
 يا نا اا ا * كسالخ نوبح# نيذلا برلا مظعيلف نيح لك يي اولوقيلو هللا اي كيلأ نيبغارلا

 + ايوليللا يطبت ال بر اي يصاخ#و ينيعم تبنا

 وا

 لو يا وا وول ديني مسي دولا
 دارا ملل لل « يابس قنم ياجر وه برلا بر اي يربس وه تناف

 * ينوق نافن دنع ينضقرت لو ةخوفبشلا نمز ينحر ل + داك راهنلا تراهن حياتو تدع حربا نك هيرب ىف

 نم سيل هناف هوكرداو هوبلطاف هللا هصفر دق + نيلياق اعيمج اوروتشا يسفن نودصري نيذلاو يف اوملكت م
 نوبلاطلا يزمتلاو راعلا سبليلو يسفن نوبلاثلا دبيلو رخل د يتنوعمل تفتلا يهالا يبلا اي ينع دعبت الف * هصلخب
 "ل ل هلك رابنلا تيار كادعي ريحت +« كدمبست لك ىلع ديزاو نيح لك يف كتوجر اناو *رشلا يل
 يهالا اي يابص ذنم ينتملع يذلا * كدحو كلدع ركذا انا بر اي برلا ةوق يف لخداف * باتكلا ملعا
 * يتالا ليجلا لك كعارذب ربخا نا يلا ينحرطت ال مهللا مربلاو ةخرخبشلا يلاو. * كبياجمب ربخا نالا يلاو
 ةريثك ديادش ينتيرا كنال » كلب هبشا نمف هللا اي يعم اهتعنص يتلا مياظعلاو يلعلا يلا هللا اي كلدعو كنتوق.
 اضياو يدتيزعف تدع مث كرب يلع ترثكا * ينتدعصا ضرالا قامعا نم اضياو ينتييحاف تبدع مث ارورشو

 سودق اي ةراثيقب كل لترا هللا اي كنقح رومزم ةلاب بوعشلا.يف يبر اي ثكركشلل ياو * قمعلا نم ينتدعصا

 هلك راهنلا تالرخنو كلدع سردي اضْيأ يناسلو * اهتصاخ يتلا يسفنو. كل لترا اذا ياتفش يهتبت #* ليارسا
 * ايوليللا رشلا يل نوبلطي نيذلا مصتفاو يزخ ام اذا



 ظ نوعبسلاو يداحلا رومزملا
 ذخاتلف * قلاب كديكاسملو لدعلاب كبعشل يضقيل * كلدع كلملا نباو كمكح كلملا طعا مهللا

 يغابلا لذيو نيكاسملا ينب صلخو لدعب بعشلا نيكاسمل مكححيو # الدع ماكالو بعشلل ةمالس لابجلا

 رك * ضرالا يلع رطقلاكو فوصلا يلع رطملا لثم لزني * لايجالا لايجاب رمقلا لبق وهر سمشلا عم موديو
 * ةنوكسملا يعاقا يلا رهنلا نمو رحملا يلا رحمجلا نم * رمقلا ديبي يتح ةمالعلا ةرثكو همايا يف لذفلا
 ايادهلاب ريازجلاو سيسرت كولم هيلا لبقتو د بارتلا نيل هيادعا عيمجو همادق نورخيف شبعلا قبست

 * هل دبعتت ممألا عيمجو ضرالا كولم عيمج هل دجستو ١ * نيبارقلا هيلا نومدقي اباسو ايبارا برعلا كرلمو
 نقلا سلكر ترمس نيدلا لام يا : هل نيعم ال يذلا فيعصلاو يوقلا دي نم نيكسملا صلخ هنال

 يع .نولضيو . ايبارا ينفد نم عبو اي“ 2: مهبذل  ميرك مما مسوق قبلا ملظلاو انرلا سو: 8 نيكاسملا
 نم لضفا هترمث عفترت لابجلا ناكرا يلعو ضرالا يلع ةوق نوكي ' + هنوكرابي هعيمج راهنلا نيح لك يف هلحا
 كرابتتو همسا امياد سمشلا لبقو دبالا ىلا اكرابم همسا نكيلف د: ضرالا بشع لثم ةنيدملا 520 نانبل

 كرابمو * هدحو بياجعلا عنص يذلا ليارسا هلا برلا ثرابم # هدجعت ممالا لكو ضرالا ليابت عيمج هب

 نوعبسلاو يناثلا رومزملا
 يتاوطخ بفحدزت اريسي الاو يامدق لزت ليلق نع تدك اناو * بولقلا يميقتسمل ليارسا هلا وه ملاص

 -- * مهتابرض ةديدشو مبتوم يف ةحار ال مهنال * ةاطغلا ةمالس تيار امل مبل سومان ال نيذلا يلع ترغ

 املظ اوسبل يبتتنملا يلا ءايربكلا مهيلع تلوتسا اذه لجا نم #* رشبلا عم نوبدوي الو سانلا بعت يف مه

 ًاوعضوو #* يلعلا يلا املظ اولاقو رشلاب اوملكتو اوركفت + دييزات يف ارلخت نيبلط ممل لم نللا * اقافنو
 * مهيف دجوت ةلماك ماياو انهاه يلا يبعش عجري اذه لجلال 00 مهناسلو مههاوفا ءامسلا يل

 تللقف + دبالا ىلا ينغلا اوزاح دقو نوبصخم مهر ةاطخ كوه أمف * ملع يلعلا دنع لهو هللا ملع فيك اولاقف '

 , * ةادغلا تمقو يلا يخماوتو عمجا راهنلا ابورضم ترصو #* يدي ةراهطلاب تلسغو يبلق تيكز لطابلاب يرتا
 بعت وه اذهو ملعا يكل يبلق يف هتلعجو * كينب ليج عم تزرف دق اذناه لوقا اذكه ٍناف تملق تمنك نا
 يواسملا مهل تنعضو مهشغ لجا نم لب ده رخاوالا مهفاو هللا سدق عضوم يلا لخدا نا يلا + يعادق
 كيتنيدم يف بر اي ظقيتسملاايور لثم #* مهمثا لجال اوكلهو اوداب مهتملسا ةتغب بارغللو + اولعتسا امل مهططحو

 . * كدنع ةميهب لثم ترص ملعا ملو لوذرم اناو * ياتيلك تباذو قرتحا دق يبلق نال * مهصاختا لذرت
 ' ,ءامسلا يف يل اذام نال #* ينتلبق دجمبو ينتيده كترسمبو # ينميلا يديب تككسما نيح لك يف كلم اناو
 اذوهاه #* دبالا يلا هللا وه يبيصنو يبلق هلا يدسجو يبملق ينف دقف * ضرالا يلع كم هديرا يذلا وه امو
 يلع يلكرت لعجاو تاص هنال هللاب قصتلا نا يل ملصال اناو * كنع مهلصاتسا ةانزلا لكو نوكلهي كلنم نوديعبلا
 . * ايوليللا نربيم هبي جاربا و تلعجابت يمت رسخا ىلإ

 نوعبسلاو ثلانلا رومزملا
 ادتبالا ذنم اهتينتقا ينلا كتعامج ركذا * كديفر منغ يلع كطغس دتشاو ةياغلا يلا هللا اي انتيصقا انامل

 يه ةريثك مامتلا يلا مهمظاعت يلع كيدي عفرأ ا اذه نويهص لبح كثاريم بيصضصت تصلخ
 0 تايا مهتامالع اولعجو تلديع طسو يف كوضغبم رختت# دقو + كيسيدق يف ودعلا اهعنص يتلا رورشلا

 و آل 2



 اوقرحا. #* اهومطح اعم لوعمبو سافبو اهباوبا سوفلاب اوعطق بشخ ةضيغ لثمو »* ىلعلا نم يتءاي امب اهولثمو
 لطبنلف اومله اعيمج مهولق يف مهسنج لك لاق * ضرالا يلع كمسأ نكسم اوس رانلاب سدقملا كلعضوم
 هللا اي ينم يلا + دعب انفرعي نم الو دوجوم يبن سيلو اهرن مل انتايا * ضرالا ىلع نم هللا دايعا عيمج

 + .اصقنالا يلا كدصح طسو نم كنديميو كدي ددرت اذامل # ةياغلا يلا كمسا بضغي انل مواقملا ودعلا ريعي

 نينتلا سوور تمطح تنا كنوقب رجلا تبث ثنا * ضرالا طسو يف اصالخ عسشص روهدلا لبق انكلم وه هللاو
 تننا ةيدوالاو نويعلا هتنرهن تنا * شبعلا بعشل اماعط هتيطعاو نينتلا سار تنقحم تمنا + هايملا يف
 عيمج تقلخ تنا #*رمقلاو سمشلا تشقتا تننا كل وه اضيا ليللا كل وهراهنا #* ةيراج اراهنا تففج
 طغسا لهاجلا بعشلاو برلا ريع ودعلا ناف هذه كتقيلخ ركذاف # امهتتلخ تننا عييبرلاو فيصلا ضرالا دودح
 يملظم ناف كلدبع ىلا رظنا # ةياغلا يلا كنيكاسم سوفن سنت ال كب ةفراع اسفن عابسلل ملست ال * كمسا
 مكحاف هللا اي مق * كسمسا نودبعي سيابلاو نيكسملا ايزاخ عضاوتملا عجري ال #* امثا.تويبلا اولم دق ضرالا
 كيلا ا نيذلا ترص سنت ل ' + عمجا راهنلا كتارييعت نم لهاجلا هعنص ام ركذاو يتمالظل
 + ايوليللا نيح لك يف كيضغبم مظاعت

 نوعبسلاو عبارلا رومزملا
 | انافتالجا تييطعا: اف #* كبياجع ميمجب ربغنو كمسا اوعدنو كل فردعنو هللا اي كركشن

 لأ, سومانلا اوفلاخت ال سومانلا يفلاغمل تملق « اهدمع تبث انا اهناكس لكو ضرالا تلعن * ةماقتسالاب
 براقملا نم 3و يراغملا يسال هاف * املظ هللا يلع اوملكتت الو ولعلا يلا مكنرق اوميقت الو * مكنرق اوعفرت ال
 ارمخ .ولمم اساك برلأ ديب نلو ناي نتف عنف روب اشرت كت تفي .اردلا هللا وه ل * ةيربلا لابجلا نم الو
 ةل ل تلا * ضرألا ةاطخ عيمج هبرشي قرهي مل اهركع نكل اذه يلا اذه نم ليمتو ةحوزمم افرص

 + ايوليللا قيدصلا نرق فتريو ةاطغتلا نورق عيبمج مطحاو * بوقعي هآلا لتراو

 نوعبسلاو سماخللا رومزملا 1
 رع رسك كانه #* هنكسم نويهص ةمالسلا يف هعضوم راص * ليارسا يف همسا ميظعو ةيدوهيلا يف رهاظ هللا

 و عيمج برطضا + ةيرهدلا لابهلا نم ابيجع يفت تننا + برقر هردتلاو حالسلاو يسقلا
 * ليخلا باكر سعن بوقعي هلا اي كطخغس نم # مهيديا لدخت يلع اوردقي ملو ادشالا لاجرلا مانو مهبولقب
 ضرألا تكعره ءامسلا نم امكح تمعمس * نياك كبضغ نامزلا نم كمواقي نأ ردقي نمف بوهرم تيتننا

 كل دبعتيو هلل فرتعي ناسنالا ريمض نآل »* ضرالا ءاعدو عيمج صالغلو مكعلل هللا موقي أم دنع * تننكسو

 برهرملا نيطالسلا حاورا عزانو + يثغملا نيبارقلاب نوتاي هل نيبلاطلا لك انبلا برلا اوفواو اورذنا 0 هرس يف
 + ايوليللا ضرأآلا كولم عيمج دنع

 نوعبسلاو سداسلا روءزمل !أ

 يدي ىتمطسب هللا يلا كتمببغر يتدش موي ف * يلا رظنف يلاهتبا هللا يلا تمعفرو برلأ يلا 556 يتوصب

 + يسفن ترغص يفه دنعو تييزعتف هللا تركذ * يزعم يبلقل نكي مل ثيحو يعزج لازف همادق ليللا يف

 * ةيرهدلأ نيتسلا تركذتو هفلاسلا مايالا يف تركف + قطنا ملو تقلق يسراك# تكرداف يادعأ عيمح تعفش

 * اضيا اضرلا يلا دوعي الو دبالا يلا برلا ينصقي له * يحورب صحا تنئكو يبلق تمغرفو ليللا يف تولتو

 هطخس) عنمي لهو فاارتي نأ هللا يبني لهو * ليج يلا ليج نم هلوق لمك وأ ءاضقنالا يلا هتمحر عطقي وا



 ٠ لزالا ذنم ركذا يننال برلا لامعا تركذت # يلعلا نيمي ريغت وه اذه تيدتبا نآلا تلقف * ينع هتفءار
 لثم ميظع هآلا نم كققيرط سدقلا يف مهللا * كلامعا يف امياد نوكاو كلامعا عيمج يف ءارقاو * كبيامع
 بوقعي ىنب كعارذب كبعش تصلخ #* كتوق بوعشلا يف ترهظا بياجتلا عناص وه هللا تنا خ انهللا
 بلا تدبا هايملا ييجع رثكو + قامعالا تبرطضا تفاغف هايملا كتءار هايملا كتءار مهللا د بفسويو
 + تدعتراو ضرالا تبرطضا ةنوكسملا كقورب تاضا كلفلا يف كدعر توص ه#* ةذفانل كماهم ناو ابتاوصا

 يسوم ديب منغلا لثم كبعش تيده . * فرعت ال كراثاو ككلاسم ةريثكلا هايملا ينو كقيرط رحجلا ين نا مهللا
 ش . »* ايوليللا نورهو

 نوعجسلاو عباسلا رومزملا
 * ةيلزالا تايفحلاب قطناو لاثمالاب.ياف متفا لاف + يمف مالك يلا مكناذا اوغصا يلياصول يبعش اي تصنا

 . هتاوقو برلا ميباست نوربخب رخا ليج يلا مهينب- نع اوفحتل ملو # اهب انوابا انوربخو اهانملعو اهانعمس يتلأ

 اوملعي يكل انءابا هب رما يذلاك ليارسا يف اسومان بترو بوقعي يف هتاداهبش ماقا #* اهعنص يتلا بياجعلاو
 الو هللا يلع مهلكوت اولعج يكل # مهينب نوملعيو نوسوقيف نيدولوملا نينبلا رخالا ليجلا ملعي اميك #* مهءانبا
 نموت ملو هبلق مقتسي مل يذلا ليجلا ابضغم اجوعم اليج ميياباك اونوكي اليكل #* هاياصو اوعهتيو هللا لامعا اوسني

 نا اواشي ملو هللا دبع اوظفح ملو * برحلا موي ين اومزهناو اهنع اورو مبيسق اورتوا ميارفا ونب #* هللاب هحور .
 رصم ضراب مهيابا مادق اهعنص يتلا بياجتلا + مهارا يتلا هبياجعو ةنسحلا هلامعا اوسانتو #* هسومان يف اوكلسي
 ةمامغلاب راهنلا يف مهاده» د قاقزا يف اهناك هايملا ماقاو هيف مهزاجاو رمحالا رحبلا قلف + ناغاص عرازم يفو
 ةرهصلا نم ءاملا جرخاو #* ريثك قمع نمك مهاقسو ةيربلا يف ةرخصلا رجف # رانلا ءايضب عمجا ليللا يفو
 ميهولق يف هللا اوبرج» * ءام سيل ثيح يلعلا اوبضغاو هيلا اوطخاف اضيا اوداع مث ه*راهنالك هايملا ترج
 ةرعصلا برض هنال #* هتربلا يف ةديام انل دعي نا هللا ردتي له نيلياق هللا يف اوملكتو #* مهسوفنل ماعط ةليسمب
 مهحرطو هللا عمس اذه لجأل »+ هبعشل ةديام دعي وا اضيا ازبخ يطعي نا هنكمي لهف ةيدوألا تقرغو هايملا ترجف
 رماف * هصالخ اوجري ملو هللاب اونموي مل مهنال * ليارسا يلع بضغلا يتاو بوقعي فران تلعتشاو فلخ يلا
 ثعبو ناسنالا هلكا ةكيالملا زبخ #* ءامسلا زبخ مهاطعا اولكءايل انم مهل رطمأو #* ءامسلا باوبا متفو قوف نم باعحلا
 اريطو بارتلا لثم اموعل مهيلع رطماف * فصاعلا ةرقب رضحاو ءامسلا نم ةيلبق احر راثاو * عبشم ماعطب مهيلا
 * مهتوهشب مهاتاو ادج اوعبشو اولكاف #* مهلزانم لوح مهركسعم طسو تطقسو »* 'رخبلا لمر لثم ةعنجا تاذ
 * ليارسا يراتخ“ عرصو ميهيراتخم لتقف هللا بضغ مهيلع يتا * مههاوفا يف ماعطلا امنيبف مهتدارا مهمدعي ملو
 املو * تسرصت ةعرسب مهونسو مهمايا لطابلا ف تيففف # هبياجعب اوبموي ملو اضيا هيلا اوطخا هلك اذه ينو
 مههاوفاب ةوبحاف مهصلخ“ يلعلا هللاو مهنيعم هللا نأ ارركذو + هللا يلا اوركتباف اوداعو هوبلط ا مهلتق

 مهكلهي او مهاياطخ مهل رفغي ميحر فور وهو * هدهعب اونموي ملو مهبولق هعم مقتست ملو #* مهتبسلاب ةوبذكو
 يف هوبضغأ ةريثك رارص #* دعب دعي مل جرخ ادا حورو محل مهنا ركذ * هبضغ لك لعتشي 2و هطغص ةرثك دريو

 . مويلا يف هدي اوركذي ملو * ليارسأ سردق اوبصغاو هللا اوبرا اوداعو #* ءاملا ميدع .ناكم يف هوبصغاو ةيربلا

 دارجلاو مهرامث لمقلا معطا + مهتدسفاف عدافصلاو مهلكاف بلكلا بابذ مهيلع لسرا #* اوبرشي اليكل مهجرابصو
 بصضغ مهيلع لسرا # مهلام لك رانللو مهدشاوم دربلل ملسأ * مهنيت ديلجلابو مهمورك دربلاب رسك . * مهدك

 ' ملسا توملا نم مهسوفن يلع قفشي ملو هبضغل اقيرط عنص # رازشا ةكيالم دي يلع ةتغب ةدشو ابضغو اطغم هطخس
 ةيعرلاك مهجرخأو منغلاك هبعش قاسو * ماح نكاسم يف مهدالزا لواو رصم يف ركب لك كلهاو »* مهباود توملل



. 

 هتنثتا يذلا لبجلا اذه هسدق روط يلا مهلخداو * مهءادعا قرغ رحجلاو اوعزجسي ملف ءاجرلاب مهادهو # ةيربلا يلا
 + ليارسأ ليابق مهنكاسم يف نكساو ةيطعلا ثاريم لبحت اثاريم مهاطعاو مههجو مادق نم مسالا جرخاو * هنيمي
 * سرقلا ياجوعاك اوبلقناو مهيابا لثم اوردغف اوداعو د هتاداهش اوظفح ملو ىلعلا هللا اوبضغاو ]وبرج مث

 ةبقلا موليش ةلظم ضفرو #+ ادج ليارسأ لدرو مبلمهاو هللا عمس #* ديلا تاتوحن*! هوراغاو مهمانصاب هوبصغاو
 * هثاريم نع لفاغتو فيسلل هبعش ملساو #* مهيادعا يديا يف مهامحو يبسلل مهتوق ملسأو * سانلل اهبصن يتلا .

 برلا ظقيتساو »* مهيلع مهلمارا كبت ملو فيسلاب مهتنبك ترطقسو #* نمن# مل مهاراذعو مهنابش رانلا تلكاف
 ملو بفسوي نكسم يصقاو * اديوم اراع مهاطعاو مهيارو يلا مهءادعا درف * رمغلا نم ناركسلا رابجلاكو ميانلاك
 لثم سدقملا ةعضوم ينبو * هبحا يذلا وه نويهص لبج اذوهي ةليبق بغتلاو ميارفا ةليبق بهتني

 فلخ نمو #* مدغلا عيطق نم هذخاو هدبع دواد يفطصاو د# دبالا يلا ضرالا يلع هسساو دحاولا نرقلا يذ

 * ايوليللا مهاده هيدي مهفبو هبلق ةمالب مهاعرف هثاريم ليارساو هدبع بوقعي يعريل هذخا تاعضرملا

 ْ < نوعبسلاو نماثلا رومزملا ظ
 تعج »* بارغلا سرمفلاك ميلشروا تلعج سدقملا كلكيه تسجنو كئاريم تلخد ممالا نا مهلا

 ميلشروا لوح .املاك, مهءامد تتقاره * يراحتلا شوحول كييسيدق موعأو ءامسلا ريطل اماعط تاديبع ثنج

 ةياغلا يلا بضغت بر اي يتم يلاف # انلوح نمل ةكحتضو !ءوزهو انناريجي اراع انرص * مهنفدي نم مهل سيلو
 عدت مل ينلا كلامملا يلعو كنوفرعي ال نيذلا ممالا ءالواه يلع كبضغ ضفا ه*رانلا لثم كتريغ لعتشت
 دق انال اعيرس بر اي تلتمحر انكردتلو يلوالا انماثا ركذت ال29 * هعضوم اوبرخاو بوقعي اولكا دق مهنأل * كمسا
 اليل * كمسا لجا نم اناياطخ رفغتو انصلخت بر اي كمسا دج“ لجال انصلخ« مبللا انعاف * ادج انرقتفا
 دهنت كماما لخديلو + ةكرفسملا كديبع ءامد ماقتنا اننويع مادق ممالا يف ملعيلو مههلا نيا ممالا يف لاقي
 هب كوريع يذلا راعلاب مهناضحا يف فاعضا ةعبس انناريج ضوع # ىنيلوتقملا ينب ذقنا كعارذ ةمظعك ءازسالا
 + ايوليللا كحسااستب ربخت ليج يلا ليج نم دبالا يلا تركشن كتيعر منغو كبعش نع اناف * بر اي

 ظ نوعبسلاو عسانلا رومزملا >

 نيماينبو ميارفا مادق + رهظا نيبوراكلا يلع سلاجلا اهيا فورحغلاك فسوي يدابلا تصنا ليازسا عار اي
 يتم يلا تاوقلا هلا برلا اهيا * صلغتف انيلع كنبجو رناو انددرا مهللا #* انصالخل ملهو كتوق ضبنا اسنمو
 , يرهتساو انناريجل ةرظانم انتلعج #* ليكلاب تاربعلا انتيقسو عومدلا زبخ انتمعطا * كديبع ةالص يلع بضغت
 تجرخا رصم نم ةمركلا تلقن * صلعتف انيلع كهجو يضاو اندعا دونجلا هلا. برلا اهيا #* انوادعأ انب

 زرا يلع اهناصغاو اهلظ لابجلا للظ * ضرالا تدالمف اهلوصا تسرفو اهماما قيرطلا تحلصا # اهتسرفو امما
 * قيرطلا يف نيرباعلا لك اهفطق اهجايس تسمده اذاملف # اهعورف راهنالا يلاو رحبلا يلا اهناصغا تددتما # هللا
 ءامسلا نم علطاو انيلع فطعت تاوقلا هلا بر اي * شحولا رامح اهاعرو باغلا نم لبجلا ريزنخ اهدسفاو
 نيذلا * كل هتبث يذلا ناسنالا نباو كنيمي اهتسرغ يتلا هذه اهتبثو اههلصاو # ةمركلا هذه دهاعتو رظناو
 يذلا ناسنالا نبا يلع كنيعو ناسنالا يلع كدي نكتلو * نوكلبي كهجو راهتنا نم اهومدهو رانلاب :اهوقرحا
 , 2 انيلع كلبجو رناو انددرا تاوقلا*هلا برلا اهيا * كلمساب اوعدنو انيحتو كنع دعتبن الو »* كل هتيث

 ظ ظ * ايوليللا صلهنف



 نونمدلا رومزملا

 سور يف اوقوب #* ةراثيق عم انسح رامزم افد اوبرضاو ارامزم اوذخ »+ بوقعي هلال اولله انئيعم هللاب اوجبتبا
 دنع فسوي يف هتداهبش لعج »+ بوقعي هلال مكحو ليارسال ةيصو اهن + روهشملا انديع موي يف قوبلاب روهشلا
 يلاعد * هدي ةيدوبعلا قاثو نم قلطاو هرهظ نع لقثلا دعب » هفرعي نكي مل اناسل عمس رصم ضرا نم هجورخ
 ' دهشلل ليارسا ايو كلل لوقاف ىبعش اي عمسا # هتبرج ماصخغلا ءام يلعو هتبجا هلاهبا افخ ينو هتيجنف رصلا يف
 كنتحرخا يذلا تكاهلا برلأ وه انا يلا 0 ,يرغ هلل دس" 2و ديدج هألا كيف نوكي الف 0

 جا لذا تملك يش ال يف ندا + يس ف كلم لاو ينعاف يبعخ نوف + مهامعا يف نيه

 نم مهمجلا كقو | * ديلا يلا مهنامز نوكي نا يف هوبذك برلا .ادعا نأ 1 #* زك" يلع يدي لعحجحأو

 < ايوليللا ةسع ةرفستلا نم 0 امعش ةطنعلا

 نونمشلاو يداحلا رومزملا
 اومكحا .* نوذخ.ات ةاطغلا هجوبو ملظلا نومكعت يتم يلا * ةبلالا نيدي طسولا ينو ةهلالا عمجب» يف هللا ماق

 وعل * مهوصلخ يماخخلا دي نمو افيعضو انيكسم اوذقنتسا * ريقفلاو ليلذلا اوكز نيكسملاو ميتيلل
 لا ههلا مكنا تملق انا د ضرألا تاساسا عيمج عزعزتت نوكلسي ةملظلا يف مهنا اومهفي

 عيمج ةيراو تلا كناف :نيرلا ندوبماللا ايي مقا + نوطتست ءابوورلا نجا .لدموب نوتوقت خلا لتمر وكلا
 + ايوليللا ممألا

 نونمشلاو يناثلا رومزملا

 ٠ مهصور اوعفر دق تلوضغبمو اوخرص دق كءادعا اذوهاه نل * لهمت الو لمهت ال مهللا كهبشي نم هللا *

 ليارسا مسا دعب ركذي الو ممالا نم مهديبنل اولاعت اولاقو * كيسيدق يلع اورماوتو كبعش يلع ركملاب اورواشت «+
 نيرجابماو باوم نيليعامسالاو نييمودألا نكأاسم ه#* ادهع كيلع اودهاعتو دحاو بلقب اعيمج اوروتشاو +

 طول ينبل اراصنأ أوراصو مهعم يتا اضيا روسأ ناو # روص ناكس عيم ليابقلا ءابرغلا قيلامعو نامعو لاباج *
 ضرالا بارت لثم اوناكو رود نيع يف اوقح“ نيذلا * نوسيق يداو يف نيباي لثمو ارسيسو نيدم لثم مهلعجأ *
 هللا مبذم انل ثرئلف اولاق نيذلا * مه.اسوور عيمج انوملصو مبازو عابيزو بسيروع لثم مهءاسوور لعجا *

 قري يذلا بيهللا لثمو ضايغلا تقرحا اذارانلا لثمو # ميرلا هجو ماما بصقلاكو ةركبلاك مهلعجا يهلا
 بر اي كلممسا اوعبتيل اناره مبهوجو ءالمتو .#* مهقلقت كبضغبو كنفصاعب مهدرطت كلذك * لايجلا *

 .عيمج يلع يلاعلا كدحو تنناو كمسا وه ببرلا نا اوملعيلو وكلهيلو اوريعيلو 0 دبا يلا اوقلقيو اورخيلف
 ايوليللا ضرألا 2"

 ظ نونمثلاو :ثلاغلا رومزملا“
 يمسجو يبلق برلا رايد لخدا نأ يلا بوذتو قاتشت يسفن #* تاوقلا هلا برلا اهيا ةبوبحم كنكاسم

 بر اي كحاذم بناج يلا نهخارف نعضي ثيح اشع ماميلاو اتيب هل دجو روغصعلا نال * يملا هللاب ناحرفي
 يذلا ناسنالل يبوط # دبالا دبا يلا كنوكرابي كتيب ين نينكاسلا لكل ابرط #* يبلاو يكلم تننا تاوقلا هلا
 هذخا يذلا ناكملا يف .اكبلا ىمع يف لحو * كننس هبلق يف لعج يذلا كلاذ“بر اي تكادنع نم هترصن



 تاوقلا هلا ببرلا اهيا * نويبص يف ريظت ةوق يلا ةوق نم نوريسي د* تاكربلا يطعي سومانلا عضاو نال انكسم
 اموي ناف * كئبسم هجو ىلع علطاو انع لتاقملا هلالا اهيا رظناو * بوقعي هلأ اي تصناو يتالص بهجتسا
 + ةاطخلا لاظم يف نكسا نأ نم ٍلضفا يهالا تيب يف يقلا نا ترتخا كلذل فولالا نم لضفا كرايد يف ادحاو
 + تاريخلا برلا مهمدغعي ال ةعدلاب نوكلسي نيذلا ةمعنلاو دجملا يطعي هللا لدعلاو ةمحرلا بح# برلا نال
 0 ه»* ايوليللا هيلع لكوتملا ناسنالل يبوط' تاونا هلا تزل

 نونمشلاو عبارلا رومزملا
 تنكس * مهاياطخ عيِمج ترتس مهماثأ كبعشل ترفغ * بوقعي 'يسبس تددر كضراب بر اي تررس

 انئيلع بضغت الو * انغ كطحخغس فرصأاو انصالخ هلا اي اند درا * كطخغس ٌبضغ نع ترعجر كبضغ عيمج

 اي انل ربظا * كب حرفي كبعشو انيجنت عجرتو # هللا اي تننا ليج يلا ليج نم: كبضغ دمت الو دبالا يلا
 هيسيدق يلعو هبعش يلع ةمالسلاب ملكتي هنآل يف هللا برلأ هب ملكتي ام عمساس » كصالخ انطعاو كتمحر بر

 ةمحرلا #* انضرا يف دجملا نكسيل هنوقتي نيذلا لك نم بيرق هصالخ لب ' * مهبولق لكب هيلا نيفرصنملا يلعو
 تاريغلا يلمعي بيرلا نال * علطا ءامسلا نم لدعلاو قرشا ضرألا نم قحلا #*الباقت ةمالسلاو لدعلا ايقالت لدعلاو

 * اسيليللا هتاوطخ ليبسلا يف عضيو هماما ارتاس قبسي لدعلا * اهترمُث يطعت انضراو |

 نونمُيلاو سماغلا رومزملا
 صاخ.يهلا كحالص لجتأل يسفن ظفحا . * سيابو نيكسم يلاف يل بهجتساو كعمسب بر اي يلا تصنا

 تمعفر دق يناف كدبع“ سفن حرف * هلك راهنلا كيلا تمخرص يناف بر اي ينمحرا »* كل يجارلا تادبع

 بر اي تصنا #* كيلا نيخراصلا لكل ةمحرلا رثكتو عيدوو حلاص بر اي تنا كنال * بر اي كيلا يسفن
 يف *بر اي كلئم سيل * يل تبجتساف ينتدش موي يف كيلا تمخرص * يتبلط توص يللا ؛ عصاو يتالص يلا

 كنال * كمسأ نودجغاو بر اي كسمامأ نودجو نوت ءأي ري ممألا عيمجو * كلامعا لثم الو ةهلالا

 يبلق 'حرفيلف كلدع يف كلساف كقرط يلا بر اي يندها * ميظعلا هلال تلدحو تمننا بياجتلا عناصو ميظع

 كتمحر نل # دبا يلا كمّنا دجساو يبلق عيمج نم يبلاو يِ#ب كركشا *"كمسا يخي نيح
 ثببلط ءايوقالا ةعامجو يلع اوماق سومادلا يفلاخم نا مهللا :* يلفسلا عيبحجبلا نم يسفن تصلخو يلع ةميظع
 ةمحرلا ريثكو ةانالا ميظع تننا ميحر فوور هللا برلا اهيأ تنناو + مهماما كولعجيف ارقبسي ملو يسفن

 يننونشي نيذلا ريو ةعلام هيا يعم عنسا * كتما نبا صلخو ةوق ثادبع طعا ينمحراو ىلا رظنا ا
 * ايوليللا ينتيزعو ينتنعا بر اي تننا كنال نورخييف

 0 هيؤ هم ف دوس لاو ومسومس

 / 00-5 سداسلا رومزملا 0 5 ها راسم 0

 لامعا # بوق 0 لصضفا نوئضص باوبأ را بحأ # ةسدقملا لاَجعلا ف هتاساسأ ووو منجم

 بقغشم رو د ري تزل باو باحارز 9 .ر* هللا ةتيدم اي وتللجا/ نم تلين 000

 برلا ا أ ىلا 2 0 ا رأ لوقت نويهص مالا" * تام اوناك .الواه سيلا ب“
 0 * ايرليللا * د نيّيحرفلا يكس *اين1 يلم ءاسرلاو بوعشلا باتك يف ربح



 ! نونمثلاو عباسلا رومزملا
 كعمس لما بر اي اي يتالص كسماما لخدتلف »* كسمامأ ليللاو راهنللا تنخرص يعالخ هلا تاوقلا هلأ بر اي

 ترص بجلا يف نيطباهلا نم نودع + ىايج, يضع نم كد دوررتتلا نم يسفن تدالتما دقف  يتبلط يلا
 نم مهو دعب ب مهركذت مل نيذلا روبقلا يف نيدقار نيعيرط يلعق لثم تاومالا يف ادعم * هل نيعم ال ناسنا لثم

 يفتيشتو كطخس يلع دتخا * توملا لئظو ةملظم عضاوم يف يلفس بج يف نوعضو * نوبصقم ثدي
 اتفعض ةنكسملا نم يانيع »* قطنا ملف ترعفند الاذر مهل وكرت راعم 0 تدعغبا د كلاوهأ عيمج

 نوعوقي ةقسالفلا وأ كبياوع يتوملا ف عمصت له » كرم يدي ترسب هلك ؟ راهنلا بر ١ كيلا تمرحرصف

 .«كبياجع ةملظلا يف فرعت لهو »* كتناما ةكلهلا دنع وأ كتتمحرب ربقلا يف دحا ربختل لهو د كل نوفرتعيو

 اي اذامل * تاودغلا يف كيلا غلبتف .قبست يتالصو تخرص بر اب كيا ناز: د ةينعملا نفرالا ىف:كلدق وا“
 ترعضتا تمععفترا نيحو يابص ذنعم باعتاألا بو نيكسملا ياف * يلع كدمجو تمئرصو يسفن يمقت بر

 لب اعيمج ىلع دا ءاملا لثم يب تطاحاو #* كتافوغم يندقلقاو كبضغ ىلع ءاجو »* تريهتو

 * ايوليللا ةنكسملا نم يراعمو بيرقلاو قيدصلا ينع تدعبا + هلك

 نونمثلاو نماثلا رومزملا
 ينبت ةمحرلا نأ تملق كنآل : * ليج يلا ليج نم يمفب كلدع ربخأ دبالا يلا اهعبسأ بر اي كمحارم

 كعرز ملصم يلا * يدبع دوادل تفلح يراتخم عم ادهع تررق »* كتناما تاومسلا ي تنقتا دبالا يلا

 عمج» يف كقحو بر اي كبياجس فرتعت تاؤمسلا * ليج يلا ليج نم كيسرك تمبثمو دبالا نلا
 نيسيدقلا ةروشم يف دجحعم هللا # هللا ءانبا يف برلا هبشي نمو برلا هيبش بدحسلا يف نم نال »* نيسيدقلا .

 طيح# كلدعو ببر اي تننا يوت كلينت ىو ترد هلا برلا اهيا * هلوح نم لك دنع بوهرمو ميظع وه
 كتوق عارذب مرج رصد تللذا تنا #* هجاوما دا ل عسر وهاك كح * كب
 ربلا تمقلخ تملا #* اهلامكي ةتوكسملا تسسأ تننا ضرألا يه كلو 0 يه كل #»* كءادعا تقرغت

 مكر لدعلاب * كديمي لعتلو كده زتعتلف تاوربجلا ةرقلا كل * كمساب ناجيتبي نومرحو روباث رحبلاو
 اي كندئبست فرعي يذلا بعشلل يبوط د »* كدبحو مامأ نيكلام نامدقتي لدعلاو ةمحرلا كيسرك تمنقتا

 مهتوق رخف بنا كن #* نوعفتري كلدعبو نوجت+“ راهنلا عيمج كلمسابو »* نوكلسي تكهجو رون يف بر
 تملقو كينب تملك يحولاب ذينيح #* انكلم وه ليارسأ سودقو برلل وه رصنلا نآل # اننرق ولعي كقحبو
 نأل + سدقم نهدب نيويسم يدبع دوأد تدجو #* يبعش نم اراتخ“* تمعفر رابجلا يلع ةنوعع تلعج يلا

 هبحو مأدق نم مهتعطق هءادعا د هرراشي دوعي ال مثلا نباو. هنم ودعلا حاتري ال د هيوقي يعارذو ةر درصنت يدي

 وه # هنيمي راهنالا ينو هدي رحبلا يف لعجا د هنرق ولعي يمسابو هعم يتمحرو يتح »* تربق .هيضغبملو
 هل ظفحا * ضرالا كولم عيمج يلع ايلاع اركب هلعجا انا * يصالخ رصانو يهلا يبا وه تننا الياق ينوعدي
 ةونب ضفر ناف د ءامسلا مايا لثم هيسركو دبالا دبا يا هتيرذ تسبنا د هل قداص يدهعو دبالا يلا يتمحر

 اطوسلابو مهماثا اصعلاب دقفتا اناف د* ياياصو اوظفح#ي ملو يقوقح اوسجن ناو  يماكحا يف اوريسي ملو يمومان
 * يتنش نم جرخ ام دعجا الو يدهع سندا و #0 يتح يف 0 الف يتمحر اماو # مهاياطخ

 رمقتلاكو »* يمادق سمشلا لثم هيسركو دبالا يلا ةعرز ن مكي نأو -:* دوادل فلخا ال نأ يمدقب تفلح ةعفد

 تببع نتضقنو د« كاوحيسم تمحرطو تملل دو تميصقأ د 0 » قداص تاومسلا ين دهاشلا دبالا يل ترانلا

 | لك هفطتخا # ةيفاح هنوصح تكرت هتاجايس عيمج تسمده # ضرالا يلع سدقملا هعضوم تسجنو كدبع
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 ةنوعم تدادرو # هيادعا عيمج تحرفا هيدهطصم نيمي تيلعا #* هناريجل اراع راص قيرطلا يف نيكلاسلا
 هيلع .تضفا هينس مايا ترغص # هيسرك ضرالا يلع تبلقا هتعاجم تللبا ءيرلا كاستل ىف هاب
 .تقلخ الطاب له يعاوق وه ام ركذإ »* كبضغ رانلا لثم دقوتي ءاضقنالا يلا ضرغت بر اي يتم يلاف * يزغلا

 يه نبأ * ميلا نم هسفن صاخب تنوملا يري او شيعي يذلا ناسنالا وه نم #* رشبلا ينب عيمج
 ي هب تدعو يذلا تكديبع راع بر أي ركذا »* اهيلع فوادل كقحح تمفلح يتاوللا بر اي ةقباسلا كمحارم

 نوكي دبالا يلا ؛برلا كرابم #* كحبسم راثإ اوريغو اوريع تء.ادعا نا مهللا * ةريثك مسا نصح

 ظ ' »* ايوليللا نوكي

 ظ نونمنلاو عساتلا رومزملا
 كنناو ةتوكسملاو ضرالا قلت نا لبقو لابجلا نوكت نا لبق * ليج يلا ليج نم .اجلم انل ترص بير اي

 ماما هنس بفلا نآل »* رشبلا ينب اي اوعجرا تملق دقو لذلا يلا ناسنالا برت الف + دبالا يلاو لزالا ذنم وه ش

 لثم لوزي تاودغلاب ةلودرم نو مهونس * ليللا نم ةعجه لثمو يضاملا سما راهن لثم بر اي كينيع
 يف انبرطضاو كببضخ يف انينف انآل * سبييو لبذيو طقسي تايشعلا فو لوزيو تاودغلا يف رهزي * بشعلا
 انونس انينف كبصغ يفو تينف انمايا عيمج نال * كهجو رون يف انرهدو كمادق انماثا تلعج # كلمغس
 , يف نآلا نحو عجوو بعت رثكألاو نونامثف تداز نأو ةئس نوعبس انتايح ماياو د ةيضام توبكنعلا مسن لثم
 نيبدوملا عم .نوكسل كنيميب اندهأف * تازحر ةيشخو تكطخغس ةدش يلع ردقن 1 انأل * نوبل ء اثم كتعد

 نم تاودغلا تنقو انءالتما * كديبع يف لاوسلا لبقاو انيلع فطعتت بر اي يتم يتح #* ةمكحلاب بلقلا
 ' * ايازرلا اهيف انيار يتلا نينسلاو اهيف انتللذا يتلا مايا ضوع ج# انمايأ .عيمج انررسو انحرفو انجتباو كتمحر .

 ٠ لامعا لهسو هلمع انيف ملصا امك انيلع انهالا برلا رون نكيلو #* مهبنب دهاو كلامعا يلاو كديبع يلأ رظناو

 : * ايوليللا انيديا

 نوعستلا رومرملا
 * هيلع لكوتا يهالا ياهلمو يرصان وه تننا برلل لوقي # ءامسلا هلا لاظ يف ميرتسي ىلعلا نوع يف نكاسلا

 طوححي كرتسي هيحانج تمحتو كللظي هيبكنم طسو ف * نيدبطصملا ماك نمو نيدايصلا ف نم ينيج“ هنا

 نم الو ةملظلا يف زياج رما نم الو #*راهنلا يف رياط مهس نم الو ليللا ةيشخ نم فاخت ال # احالس هلدع كب .
 5 * كيلا نوبرققي ال تنناو كنيمي نع تاوبرلاو فولالا كراسي نع طقست #* ةريبظلا ناطيشو ةطقس

 تايم ا * كنكسم ولعلا تلعج ياجر بر اي تننا كنال 9 *رصبت ةاطغلا ةازاجو لمءاتت كينيعب
 0[ * كقرط عيمج يف كوظفح يكل كلجا نم هتكيالم يصوي هنال * كتدكسم نم ةبرض اوندت الو رشلا

 . يايا هنال * نينتلاو دسالا سودتو .ادرجلا ةيحلاو يعفالا ىلع ءاطت * كلجر رج رثعت اليل كنولمح مهيديا

 لوط هعبشاو # هدجماو هذقنا ةدشلا يف هعم نوكا انا هبيجاف ٍنرعدي * يمسا فرع هنال هرتساو هصلخاف اجر
 ١ * ايوليللا يمالخ هيراو مايالا

 نوعستلاو يداحلا رومزملا
 * كقحب يلايللا يف كتمحرب تاودغلا يف ربخت يكل #* يلاعلا اهيا كمسال ليترتلاو برلل ركشلا وه ديج

 اي + رشبتسا كيدي لامعابو .كعنصب بر اي يسحرفا كنال # ةراثيقو .ميبست عم راتوا .ةرشع يد رامزمب
 امدنع * هذه مهني ال مهلا ميدعو ملعي ال لداجلا لجرلا د: ادج تقمع كراكفاو كلامع مظعا ام بر



 * دبالا دبا يبل يلاعتملا برلا تنا # دبالا يلا نولضاتسي كانه مثالا اولماع قرشتو بشعلا لثم ةاطغلا قرشن
 ديحوك ٍنرق ولعيو »* نوددبتي مثالا يلماع عيمجو نوكلهي كوادعا اذوه اه هنا بر اي كوادعا !ذوه 0 7
 ش وادي رابلا * رشلا ي عناص يلع نيمياقلا ف نع عمستو يادعاي يانيع رقتو * مسد نهد ف ينخوخياشو نرقلا

 نورثكي ذيذيح + انهل تيب رايد يف نورهزمو برلا تيب يف نوسورغم # نانبل زرا لثم رثكيو ةلغشلا لثم
 < ايوليللا ملظ ةدنع سيلو لداع اذهلا برلا نا اوربخيل * امعن مهداهتجا نوكيو ةمضد ةخوخيش يآ

 8 ل ملأ وك وه 2 000

 ىلا 0 ثنا وعستلاو يل رورزملا ع ذر يلوص ا“
 تدب 1 كرت هذه » ةنوكسملا 1 2 " ةردقلا برلا يارا ع نزلا كلَ
 + اهريسكت راهنال | عفوت و اهنا رابالا تعفر بور اب ا 0-2 5 + زا نم وه يب )1 دكهم
 ”يغبني ادج ٌتئدَص ”كتاَداَبع يلاعالا يف برلا 5 بيجر رعبا لاه يه ةُييجع 2-2 نم

 ب ايوايللا مأيآلا 4 نسيدقتلا كيبل

 د ثلاثلا رومزملا

 اي نويطاخخلا يتم يلا 5 .ةازاجم طعا ضرالا نايد اي لاعت  *"رهظ.ماقتنالا هلا برلا ماقتنلا هلأ
 0 بر اي كبعش # مثالا يلماع عيمج ملكتيو ملظلاب 6-0 نوبيجي »+ نورغتفي نويطاغلا يم لا بر
 * مهفي ال بوقعي هالاو يري ال برلا نا اولاقو * بسيرغلا اولتقو ميتيلا اوكلهاو ةلمرالا اوكته د هورصا كئاريسو
 نوك يذلاو عمي ال نذالا قلخ يذلا له * نولقعت يتم : | اهيءايو بععشلا يف نيذلا لاهجلا اهيا اومَهنأ
 # لطاب اهنا سانلا راكفا فرعي برلا # ملعلا ناسنالا فرع٠يذلا تكبي ال مما بدا يذلاو * يري ال نيعلا
 رفمت نا يلا ةريرش مايا يف ةعد هيطعت يكل * هملعت كسومان نمو ببر اي هبدوت تمنأ يذلا ناسنالل يبوط

 نيبيرقلا عييمج عمم مكعلل يلا قت عجري يتح # هئاريم لذخت الو هبعش يضقي ال برلآ نل * ةرفح يطاغلل
 برلا نأ الولف * مثالا يلعاف يلع يندعاسي نمو رأ ارشالا يلع يعم موقي يذلا نم * مهبولقب نيميقتسملا هلم

 + ينتناعا بير اي كتمحرف يامدق تلز دق هنا لوقا تنك + ميحجلا نكست ليلق نع يسفن تداكل ينناعا
 يلع يدكلا نوقلتخا نيذلا مثالا يسرك كنعم نوكي له * يسفن حرفي, كءازع ناك بر اي .يبلق نازحا ةريثك

 * ياجر ةتوعم يهالاو .اجلم يل راص برلاو # ايكز امد نولعتسيو قيدصلا سفن نوديصتيو * كتعيرش
 © 0707 « ايوليللا انهلا بلا مهديبي مهرشكو مهملا يلع مهيزاجحي برلاو

 يب مي ىو وسمت 5 عز هدم» ل وسي.

 5 0 جلاب رونا لس 0 50 ظ5-050- 1 لع

 ينم وس + ريما بي لتولي هب يلا قيسنلو تم للبتلو بزلاي_مهتينلف اولاعت _. 7
 ريعبلاو 5 2 لابجلا يلاعاو اَبمَح ضل رانا ديا 3 8 7 +« هيلا تريلش يطع يلام ةيلالا 1 ١

 وهاذا جرا يعنص انولم نذل برا: 4 0 رمد ا 0-2 تع هودي هقلخ كاض# رهو
 0 روض عدس ٌلَثَم بق ء] سحب 7 ل رول م م .ةاجوو هج ب 1-7

 *يق نولخدي ال مبنأ يبضف 2 يلبس ًرفرعي 0 مهو امي 21 م م تأ | يزور رق لص 2 ا 2 لح ه1 ماك 1 مويا 1 ريوتلا يف 8 ند 70 نسل 1 ماّيعأو ةنسعر رم نك د انها

 مظد



 > 7 روس عبس لام“ ل مج 0 ساما روسزملا 0006 / هل < 7سم

 0 هصالخب ارش همسأ اركرأبو برلا اونعاسو * نضرآلا اي برلا اربَس اًديِدَح رم برلا ارحّبس 1
 ترحم اذحي كرابمم_ميظع برلا .نال *(ميياجع بوكتلا دو وام 5 + ارتخأ » مدي مل _ 2 ومتش ا يف

 7 مدا يارا تارمسلا َقَلَخ ْوْه برلاو رتبت م الا ايلا عييج يل ا 6
 مس ارامح | مسا اخت برلل ا + مما اوم ب تلا ردت مجألا ليبي عيمج دق اهيل |

 يف اولوق د ضرالا تعريمو أدت "لروح يدك را 1ك يف برلل ادع ع ا 8 داق 1 نا
 تا م 3 ذي بوعشلا /نيدبار كرمت ٌ 3 0 " ةنوكسملا 0 م نت 0

 دينيح ابين اَمّلُكَو عاقبلا حرغت هدلم عيمج 01 1 دتبأو ضرالا 1
 3 انبر 3 2 5 0 يونتلاو لّدعلاِب ةنوكسملا عنيد ضرالا 2ك َتآ نأ ُهْن] برلا هع نم

 * ايوليللا تاوقلا

 0 يروق تمول لمنع ت م46 .--
 لوا را م - سب_رممعر ربع زعيتلا» سداسلا رومرملا 500

 ر ايسر م لذ 20 هر لا يش شر لافتات برلا_َكَلَم 5-2 انلاو_ #4 يسب ات لدعلإ ةلوك باّبضو باتت 7 الا ١ كلم
 .٠ ل | 0 ٠ لابجقلا ضرال , كنءار ”ةنوكسملاةقوو تءاضأ هةر ذعأ قرح بنوا ماد م يف هبات وهج مم عع مم

 17 يارو هل هلَدَع ظ : تارمجلا, ف اعبمجح ض ضرألا ب ا ترا ع عيمشلا 0 :

 ةتككالم عيمج اب هلل دا بيانْصأب نو رمعشملا يتاإ !ىتدجالا حيمج مر ان هرخا

 هيسيدق وُ امص لا ا عايش برلا 0 1 0 نم رك ع ا 010
 بتيلاب نوقيوتلا اهيا احر * ”ةييولقب نيميقتسملا رغلاَو ٌنِيِقيِدَصلِ | /قرشا 1 7 بدت اويل /ةءاطغلا كل و

 »* ايوليللا 1 ركذل ا“

 1 0 ري وور/- 2او وو 0 اسم 0 |

 ا 7 105 رو نوكسلاو 2 رومزملا م ع 5

 اي 0 آي شسدقو ةنيمي هل اتسيحأ هيج ست ديبر ةويعإست 8 هي

 م 7 6

 ظ ل 2 الا 0 تالا 1 ا اوللهو اوبس لا يحل تل ري 55 1/4
 ٠ '«لكو ةنوكسملاو هيف ام بلا فرط ضيلف - 4 ا كلَملا مادق ًاولله رَقْلا قوب 0 مقْناَح قاوبأبر
 .ةركسملا مريدي ضل 5 احل" نا .هجو مادق ا 3 لابجلا اعيمج اهيدياب قفست, ران * هناك

 ' 0 ا ' »* ايوليللا ةماقتسالب بوغشلاو ٍلدَعلاِب

 ٠ ىو كلل 2“ 3 ني ا 5 55 0 : ١
 0 ' نوعستلاو نمادلأ رؤمزمل

 رع كاع ند تلا ميظع **ضرالا دهتلف نيبوركلا يلع سلاجلا بوعشلا بضغتلف برلا كلم
 كتننأ لدعلا برع نأ ”كلملا ا >» سودئدو فرخ *جنال ميظعلا ك كمسال اوركشيلف : :* بنوعشلا عيمج

 * سوق هلا هيمدق يطومل اودجساو انهلا برلا اولع * بوقغي يف لدعلاو مكحلا تعنص تننا ةماقتسالا تددعأ
 ُي * مهل بيجتسي ناك وهو برلا نوعدي اوناك همسا نوعدي نيذلا يف ليومصو هتنهك يف نورهو يسوم لعج هنآل

 مهل تبجتسإ تننا انهالا ب اهيآ مك يتلا رماوالاو هتاداهشس اوظفح. مهنال مهملكي ناك وهو مامغلا دومع



 برلا ناف سدقملا هلبج يف اودجساو انهالا برلا اولع  مهلامعا عيمج يلع امقتنمو ارافغ مبللا مبل ترص
 * ايوليللا سيودتق انهالا

 ويل ام هاو اعل سرا
 0 ل الا روزملا 00 را

 ناف * همسأ اوهرابو را ”ةرايدو كسلا هباونأ اولخد م ل ا ل ادبلج 0 بلا دال 5 - 0-0 0 0 ا 00 0 00
 < ايوليللا 0 الا ا اوةتمحر ناو وه كام برلا

 هياملا رومزملا

 طسو يف تيشم يلا يتءات ينم يلا اهيف بير ال اقيرط سمتلاو لترا * كحبسا لدعلاو ةمحرلاب نا بر اي

 يلاعتملا لكاوأ مل ةدرطا تسنك اذه هبحاص بيغتسي يذلاو * ملعا مل يلع ريرشلا ليم دنع جوعم بلق

 « ينمدخ# ناك اذه بيع الب اقيرط كلاسلا ينيلاجتل ضرالا ينموم يلع يانيع * بلقلا هرشلا نيعلا
 عيمج لتقا تنك تاودغلا تاقوأ يف * ينيع مامأ مقتسي مل ملظلاب ملكتملا يتيب طسو يف نكي مل ربكتسملا

 * ايوليللا مثالا يلماع عيمج .برلا ةنيدم نم ديبا يل ضرألا ةاطخ

 يلا عا ديف 0 يذلا مدع ف ينع كهجو 5 7 * لاهتبا تع دعصيأو نام ا 0

 ماي ول  يزبخ للا 'عسيملا يلل يبلق سببو بمشعلا لثم تلبذ ياسو

 دو تاع نسوا * برخ لزنم يف موبلا لثم ترص يربلا بييغلا تهبشا * يمعلب قصتلا
 لثم دامهرلا تملكا #* ام اوغلاع 7 يوحدم ٍنيذلاو عمجا راهنلا يادعا ريع غ* 6 2 يلع قاب

 فارتتو موقت تننا ها ليج ىلا كركذو دبالا يلا مودت 5 اي ا *ب شيشحلا 0 كتمسسبي انأو
 * نونندا اهبارت يلعو اهتراجت أورس كديبع نأ :» رضح دق نامزلا نأ اهيلع فاارتي نأ نامز هنال نويهص ىلع

 * :لك# يف ربظيو نويهص ينبي برلا نل *» كدجحج« نم تاكلمملا عيمجو بر اي كمسا نم فاغت معألا

 + برلا كرابي قلخا يذلا بعشلاو رخا ليج لا اذه بتكيلف * مهتملط لذدري مأو نيكاسملا ةالص لا رظن هنال

 »* نيلوتقملا ينب كفي يكل يراسالا دهنت عامسل * ضرالا ىلع ءامسلا نم رظن برلا هسدق ولع نم رظن هنأل

 *+ برلل اودبعيل تولمعلاو اعيدح بوعشلا عامتجا دنع م يف هةيبسلتو نورهص ين برلا مسأب أوربخل يل

 0 ليج يلا كيبس ناف يرمع فصن يف ينعزنت الو د يمايأ رصق ينملعا مهللا هتوربج ىلا اونعذيو

 لثم يلبي عيمجلاو مودت تنناو كلبت يه * كيدي لامعا دا ,.دبلا ذنم ضرالا تسسا بر اي تننا

 ودهب ضرالا نونكسي تلديبع ونب 5: ينفت آل ثتلونسو تمنا وه تنناو #* ريغتتو اهيوطت يدرلا لثمو بونلا
 +. ايوليللا ميقتسي دبالا يلا مهعرزو

0 



 ظ نادثاو ةياملا رومزملا ' ظ

 كجوتي يذلا كتايح داسفلا نم ذقنملا #* :كماقسا عيمج يناشلا كماثا .عيمج كل رفاغلا #* هتازاجم
 محارملا عنصي يذلا وه برلا“ * رسنلا لثم كبابش ددجتي كتاوهش تاريمغلا نم عبشملا # ةفارلاو محارملاب
 + ةمحرلاو ةانالا ريثك ميحر فوور وه برلا #* هتدارا ليارسا ينبلو هقرط يسومل رهظا * نيمولظملا لكل لدعلاو
 نم ءامسلا ولعك لب # انازاج نحن انماثاك الو اناياطخت انيلا عنصي مل # دبالا يلا طغسي الو ةياغلا يلا بضغي ال
 بالا فاارتي امكو # انماثا انع دعبا براغملا نم قراشملا دعبك»و #* هيفياخ يلع هتمحر برلا يوق ضرالا
 لثم ناسنالا مايا ناو * بارت انا بر ايركذا انتلبج فراع هنأل #* هيفياخ يلع فاارتي كلذك هيئب يلع
 ةمحر اماف د اضيا هعضوم فرعي الو دجوي ا ميرلا هيف تبه اداف * فج اذكه لقعلا رهزكو لقحلا بشع

 + اهب نيلماعلا هاياصو نيركاذلا هدبع نيظفاحلا #* نيئبلا ينب يلع هلدعو هيفياخ يلع دبالا يلاو لزالا ذنمف برلا

 عيمج اي برلأ اوكراب »* هتيشم نيعناصلا همدخو هتاوق عيمج اي برلا اوكراب ٠ * همالك توص عامس دنع هتملك

 ) ظ * ايوليللا برلا يكراب يسفن اب هتوق عضوم لك يف هلامعا

 ش ةئالثو ةياملا رومزملا

 ,ادرلاك رونلاب تلمتشا ءاهبلا ميظعو ركشلا تسبل #* ادج تمظع دقل هلالا برلا اهيا برلا يكراب يسفن اي
 يلع يشم يذلا باعسلا. يلع هكلاسم لعج يذلا هايملاب هيلالع فقس يذلا + ةميمغلا لثم ءامسلا دم يذلا
 يلا كرحتت الف اهتابث يلع ضرالا سسا يذلا *ران بيهل همادخو احاورا هتكيالم قلخ يذلا * حايرلا ةعنجا
 كدعر توص نمو نوبرهي كراهتنا نم »+ هايملا فقت لابجلا يلمو بوثلا لثم قمعلاب تلمتشا # دبالا

 نلو هزواجمتت ال ادح اهل تملعج # نهل هتسسا يذلا عضوملا يلا تضفختلا عاقبلار تمعفترا لابجهلا + نوعرجسي
 شوحو عيمج برشت » هايملا يرجت لابجلا طسو ين ةيدوألا يف عيباني لسرا يذلا * ضرالا يطغتف يه دوعت

 . يذلا * روعصلا طسو نم اهتاوصا يطصعتو ءامسلا رويط اهيلع لحبو 5 ابهشطع دنع شحولا 7 لبقتو ضرألا

 دايعتسال رضحلا عاوناو بااودلل بشعلا تبني يذلا »* ضرالا عبشت كلامعا ةرمث نمو هيلالع نم لابجلا يقسي

 بلق دشي زبغلا نهدلاب ههجو للبتي يكلو ناسنالا بلق حرفي ارمخو #* ازبخ ضرالا نم جرخ# يكل رشبلا
 شام موشلبلا تيب ريفاصعلا خرفت ثيح :كانه #* اهسرغ يتلا نانبل زراو لقحلا رجش عبشي #* ناسنالا
 ' * اهبورغ ناوا فرعت سمشلاو نامزالل رمقلا قلت »* بنارالا .اجلم روغصلا ليايالل ةيلاعلا لابجلا * همآدق

 * اهماعط هللا نم بلطتو اهتسيرف بلطل دسالا ريزت * ضايغلا شوحو عيمج هيف ربعي اليل تراصف ةملظ عضو
 ام * ليللا يلا هتعانص يلاو هلمع يلا ناسنالا عجريو * نوعجري مهنكاسم يلاو نورشتني سمشلا عولط دنع
 هيف ةعسلا ميظعلا رحملا اذه * كتقيلخ نم ضرالا تالتما كتمكحب يشن لك تقلخ بر اي كلامعا مظعا
 * هتم بهعتيل هتقلخ يذلا نينتلا اذه كانه نفسلا هيف ربعت ثيح- #* ناويهأل رابكو راغع يصعت ال تابابد
 | نم لكلا ءالتما كيدي تلطسب اداف نوعمتمس هايأ مهتيطعا أ|ناف »* هنيح ين مهماعط يطعنل كورظتني لكلأو

 نوقلخيف كحور لسرت #* نوعجري مهبارت يلاو نوتوميذ مهحاورا عزنتو نوقلقي كلهجو تفرص اذاو * كتمعن
 رظني يذلا د هلامعا عيمجج برلا حرفي دبالا ىلا برلا دمح- نكيلف * يرخا ةعفد ضرألا هجو ددجتو

 * تسمد ام يبلا لترا يتايح يف برلا مبسا * نخدتف لابجلا سملي يذلا ةدعترم اهلعجعيف ضرالا يلا .

2 



 يكراب سفن اي اونوكي مل مهناك سومانلا وفلاش ضرألا نم ةاطخلا ينفتو * برلاب يهبا اناو يتحبست ه نلتو
 * ايوليللا برلا

 ةعيرأو ةياملا رومزملا

 همساب اورمتفا + هبياجع ءيمجبب اوثدح هولترو هوحبص # هلامعاب مالا يف اودان همسأ اوعدأو برا اوركشا

 يتلا بياججلا اوركذا * نيح لك يف ههجو اوبلطا هب اوفرتعاو برلا.اوبلطا * برلا يبلام بلق حرفيلو سيدقلا

 ةمسقو دبع ميهربل دهع يذلا هنبمو # لابجا ' ا 3 هب رم يذلا ع دبالا يلا هع ركذ + * ضرلا

 - يل بعتي لا كللمم سي ةمآ لا ةمأ نم اريعف * ابيف 7 نيليلق مهددع 0 اليلق ولك ام

 ضرألا يلع ءلغ اعدو د# يايبناب ارش اوعنصت كلو ياعحسم اوسملت ال الياق مل انرام يكرر مالا ااه

 يتح عا - دويقب دلعي اانا“ 1 دي اا يا لسرأ م 3

 اوركميل هبعش ضغبل 1 فرصناف #* هيادعأ نم رثل 5 ادج هبعش رثكاف * ماح ضرا يلا بوقعي

 #3 مهكولم نطايق ف عدافض ضرآلا تمرعبنو 2 مهئامسأ لدقو امد مههايم بلقف 2 هلاوقا اويصخاف تسملظاف ةملظ

 برض #* مهضرا يف رانلا تلعتشاو ادرب مهراطما لعج #* مبموخت عيمج يف لمقلاو بلكلا بابذ .اجن لاق

 عيمج لكاف + يصحب ال بدنجو دارج يتءاف لاق .* مهموغت رمش عيمج مطحو مينيت رجأو مهمورك ره
 ةضفلاب . مهجرخأو * ةعيمج م.بعت لوأاو مهضرأ يف رك 42 لك برضو * ميضرأ ةرهت عيمج لكءاو ميضرأ ابسشع

 اباحس طسب #* مهيلع يتا. مهفوخ نأل مهجورخ# رصم تحرفف # مهطابسا يف افيرم سيلو بهذلاو
 هايملا تلاسف ةرخصلا قش هب مهعبشا ءامسلا زبخو يولسلا مهتءاجف اماعط اولاس # مهل يضيل ليللا يف ارانو
 هيراتخ#و حرفلاب هبعش مي » «دبع ميهربألا ةررق 0 0 ا 0 * اراهنأ شطاعملا يف ا

 ةسمعو ةناملا نوعردلا
 لك عمسيو برلأ توربج عيمج فصي نا ردقي يذلا نم # دبالا يلا هتمحر ناو ملاص هناف برلا اركشل

 اندهاعتو كبعش ةرسم يف بر اي انركذا * نامز لك يف لدعلا نولمعيو مكحلا نوظفحي نيذلل ابوط * هحتباست'
 انمثاو انيابا عم افءاطخا اناف * كلئاريم عم رغتفنو كتما حرفب حرفنو :كيراتخمم ملص يرنل + كسالخب
 » رمحالا رحبلا يف نودعاص مهو اوبصغاو كتمحر ةرثك اوركذي ملو كبياجع اومهفي مل رصمب مهو انوابا * انملظو
 مهصلخو ٠ * رفقلا لثم قمعلا يف مهادهر فج رمحالا رجلا رجز :٠ * هتردقب اوفرتعي يكل همسا لجا نم مهصاخن

 هلوقب اونماف د مهنم دحاو قبي ملف مهيدهطضم ءاملا يف قرغو * مهيادعا يديا نع مهاجنو مهيضغبم يديأ نم
 ثيح هللا اوبرجو هيربلا يف د ةوهش اوهتشا د#* هتروشمب اوكسمتي ملو هلامعا اوسنف أوعرسأ مث دب, ةتاعبسلا | يىعبسو

 * برلأ سيدق نورهو 0 يف يسوم اوبضغا *: مهسوفن يلع اعبش لسراو هولاس يذلا مهاطعاف # هام ال

 بيمبلا قرحاو ملفاح“ يف ران تلعتشاو # نوريبا ةعامج يلع تقبطناو ناثاد تعلتباو ضرالا تمهتفناف

 اوسنو * شيشح لك. لجع لثمب مهدجس اولدبو * ديلا عيانصل اودجسو بيروح يف المع اوعنسو . * ةاطخلا



 لاقف #+ رمحالا رحبلا ين ةلياهلا لامعالاو ماح ضراب بيامجمعلاو * رصمب مياظعلا عنص يذلا مهصلخ يذلا هللا
 اضرا اولذر * مهديبي الو هبضغ طخم دري يعل ةبكللا تمقو يف همادق فقو هيفص يدوم نا هول مهديبي يكل

 مهحرطي يكل مهيلع ددي عفرف »* برلا توص اوعمسي ملو مهنكاسم ف ارمجعتلو *# هلوقب اونموي ملو ةابتشم

 * تاومألا ميابد ارتار ورع ناو اوبر 5 00 ف 00 ملا ف مير جرطيو 3 ةيربلا يف :

 تاعونصمل أودبعتو د* ميلامعا 0 ممالاب أوطلتخاو هبل مل لاق نب هيد | ملا اركي مو * هيتغشب

 نيحوبذملا مهتانبو مهينب مد ايكز امد أوكفسو #* نيطايشلل مهتانبو مهينب اوحبد مهناو * ةرثع مبل تراصف ديلا
 برلا بضغف # ميلاعفاب اونزو مهلامعاب ضرالا تسسجنتو #* ءامدلاو 7 د تدسف ناعنك تاتوعنمل
 مهرادعا مهدهطضأو »* مهوضغبم مهيلع طلستو ممألا يديا يف مهملساو د هئاريم سجلو هبعش ىلع هطغسب

 امل مهتقيض دنع برلا يارف * ميماثاب اولذو مهراكفاب هوبصغا مهو مهصلخ ةريثك ارارم * مهيديا تمن اولذو
 برلا اهيا انصلخ * مهوبس نيذلا مادق هفارلأ مهو * هتمحر ةردك بست مدنو :دهع ركذو * مهتبلط باجتسا

 لزالا ذنم ليارسا هلا برلا تلرابم كروبستب  يتفن يعلو سودقلا كلمسا ركشن يكل ممالا نم انعمجاو ادهلا

 * ايوليللا نوكي نوكي لوقي بوعشلا عيمجو دبالا يلاو

 52 0 يذلا 00 لبق 0 وصامل لقيلف # + دبالا يلا ةنياكل هتمحر ناو ملاص هناف برلا اوركشا

 دايس نارا * م + نكست ةنيدم يل اقيرط اردج مل. ءاملا 5

 برلا ركشيلف * ةلوكسم ةثيدم يلا اولخديل ةميقتسم قيرط يلا مادنوا + * مهديأدش نم مهصلخأ مهتقيض

 يف نيسلاج. » ةعياج ابولق تاريغلا نم ءالمو ةيواخ اسوفن عبشا هنال * رشبلا ينبل هبياجتو همحارم

 تلذف # يلعا ةروشم اوبضغاو هللا لاوقا اوبضغا مهنال' * ديدحلاو ةنكسملاب نيديقمو تونملا لالظو ةملظلا .

 مهجرخاو #* مهديادش نم مهصلخت مهتقيض دنع برلا يلا اوخرص #* نيعي نم مهل نكي ملف اوضرمو مهبولق دكلاب
 باوبا رسك هنل د رشبلا ينب دنع هبياحعو همحارم برلا ركشيلف * مهتاطابر عطقو توملا لالظو ةملظاا 0

 لك مهسوفت تقم 0 لجا نم ا مهنا مالا قيرط نع مد * ديدعلا قالغا ضضرو 0

 كراع 0 ةحيبذ هل ا ب رشبلا يبل 525 ةفحارف برا ركشيلف * مهداسف نم ري

 برلا لامعأ اوار مهنال * ةريثك ةايم يف مهلامعا نوعناصلا نفسلا يف رجلا يف نولزانلا » ليلهتلاب هلامعاب
 نامت ل ةلزانو تاومسلا ي 1 ةعلاط * اهحاومأ تمعغترأو ةفصاع عير تراثف لاق *» قمعلا 2 هبياجعو

 مهبرك دنع برلا يلا اوخرص د مهتمكح مهنع تملض ناركسلا لثم اوداسو اوبرطضا #رورشلا نم مهسوفن تباذ
 يذلا ائيملا يلا مهاد اهنوكسب او>رفف #* اهحاوما تمفنكو ترنكسف فصاعلا لازاو مهديادش قر مهجرخاف

 59 خويشلا سلاح“ يف ةوكر اييلو بوعشلا عمجم يف دوعفربل او *رشبلا ينب د يف هدياجعو 027 برلأ ركشيلف # أواش

 لعجو #2 اهينكاس لامعا وس نم انعباس اهلعح رامث 7 اضراو د 0 هايملا جراخو ارافق راهناا لعج هنال
 الرقح اوعرزو د انكسلل اندم اوماقاف عايجلا كانه نكساو # هايملا عيبانيل ءاملا ةميدع اضراو ءام ةريحب رفقلا

 رورشلا ةطغض نم اودابو اولق #* مهتيشام لقت ملو ادج اورثكف مهكرابو #* اهتالغ رامث نم اولكاو امورك اوسرغو
 ةنكسملا نع نيكسملا ناعا * قيرط ريغ يف هيتلا يف مهلضا مهياسور يلع ناوهلا بصنا #* نرعلاو



 ظفحبل ميكح وه نم # ممثلا عييمج هاوفا دتستو نوحرفيو نوميقتسملا يرت  مانغالا لثم ليابقلا لعجو
 *: ايوليللا برلا ةمحر مهفيو اذه

 موقأ ةراثيقلاو رامزملا اهيا مق يديوحل أي مق 0 يف لتراو مبسأ يبلق د دعتسم ميللا يبلق دعتسم

 كلقحو تاومسلا ىلع 0 يه ةميظع نال #* ممالا يف كل لترأو بوعشلا يف بر اي كركشاو #* ارحم

 يصلخ كرابحا صلحت اميكل * اهعيمج نضرالا يلع تدجو تاومسلا ىلع مهللا لعا -* باحسلا يلا.

 داعلج يل #* لاظملا يداو سيقاو ميحاس مسقاو عفترا ينا هيسيدق يف ملكتي هللا * يل بجتساو كنيميب
 , ةبيرغلا ليابقلا نا ياذح دمأ مودا يلع ياجر ةينا باوص د يكلم وه ادوهي يسءار زع وه ميارفا اسنم يلو

 انتيصقا يذلا هللا وه تمنا سيلا * ةيموذالا يلا ينيدهي نم وا ةنيصح ةنيدم يلا ينغلبي نم * تعضخ يِ

 وهو ةوقلا عمصن انهلاب # ناسنالا صالخ وه لطابف ةدشلا يف ةنوعم انطعأ # انتاوق يف هللا اي انعم جرحت ملو

 : * ايوليللا انء.ادعا لذري

 ةينامثو ةياملا رومزملا 2
 لوفنتكاو * شاغ ناسلب يلوجانا شاغلا غفو يطاخلا مف يلع متفنا دق هناف * يحيبست نع لفغت ال مبللا

 ريخلا ضوع رشلا يلع اوررقو * يلصا تنك اناو يب.اوعس نربي نا لدب انا لوبراحو ضغب لاوقاب
 هتالص اموصخم جرخ مكوح اذا * هنيمي نع سيلبا فقيلو ايطاخ هيلع مقا  يتاع سوع سنبل

 كروتيلو * ةلمرا هتءارما ريصتو اماتيا ”ونب ريصت *رخآ دحاو هتساير ذخايلو ةليلق همايا ريصتو * ةيطخ جرخت

 : دلك عيمج .ابرملا ثاطح دل يع لك ميرعلا كفي ةن + مهنكاسم نم نوفني ةقدصلا بلط يف نيبلقتسم هوئب

 هيابا مثا ركذي * دحاو ليج يف مسا .متميلو ةونب لصاتستلو + ةماثيا يلع نوكي فاارتم لو سان هل نوكي و

 مل هنأ ثيح * ضرالا نم مهركد ديبيو نامز لك يف برلا مامأ نوكتو :: هما ةييطخ اهغت الو برلا مادق

 ملو هيتءات يهف ةنعللا بححا # هلتقيل بلقلا عشاخ ادحاوو افيعض اريقف اناسنا درط ةمحر عنصي نا ركذتي

 هل نوكتو * تميزرلاك هماظع يفو ءاملاك هياشخأ يف تملخدو بونلاك ةنعللا سبل » هنع دعبت يبف ةكربلا ءاشي

 رشلاب نيملكتملاو برلا دنع يب نوعسي نيذلا لمع وه اذه : نامز لك اهقطنمتي ةقطنملاكو هسبل !ذأ بونلاك
 * ينصلخ ةغباس يه بر اي كتمحر نان كمسا لجا نم ةمحر يعم عنصاف يهألاو يبر اي تمناو * يمسفن يلع:

 اتفعضو #* دارجلا لثم تضفتنا لام اذا لظلا لثم تيا * ينطاب يف يبلق عرج دقو فيعض ريقف انا يناف
 تت اي ينعا 2 مهسور اوكرحن نوار ةريعم مهل انا ترص ٠ 1 ا هي اه ابعت

 تنناو نوثعلي مه # اهتعنص بير اي تنناو ثلدي يه هذه نا اوملعيلو * كتمحرو كتردقب ينصلخو يهالاو

 كلا ل اولمتشيلو راعلا ينوبلُثي نيذلا سبليلو ها رخيلو كرابت
 نم يسفن صلخ# يك ريقفلا نيمي نع كفقو هنال * نيريثك طسو يف كحبسا يمفب ادج بر اي كركشأ

 :: ايوليللا يل نيدراطلا

 ةياملاو عساتلا رومزملا
 | نويبص نم برلا كل لسري * كيمدق يطوم تست كءادعا عضا يتح ينيهي نع سلجا يبرل برلا لاق

 بكوك لبق نطبلا نم نيسيدقلا رون يف كتوق موي يف كععم ةنياك ةسايرلا * كيادعأ طنو طلستتو ةوقلا بيضت
 ,رع برلا * قاداسيكلم سقط هيشك دبالا يلا نهاكلا وه تسنا كنا مدني نإو ببرلا فاح * كلتدلو مبصلا

3 



 برشي * ضرالا يلع نيريثك سار ضريو اننج مهلميو مالا يف مك » هبصغ موي يف اكولم مطح كديمي
 + ايوليللا اسءار عفري اذه لجال يداولا نم قيرطلا يف .املا

 ةياملاو رشعلا 00

 ء فور ميسر ابا هيج مج رك + دبا دبا يلا مياد د ايه .اهبلا ميظعو ركشلا | * ةيولطم

 . هيدي لامعا * ممالا ثاريم مهيطعي يكل هلامعا ةوق هبعش ملعا د دبالا يلا هدهع 00 اماعط ةءايقتا يطعا

 هدبعب امعأ ةيعشل اصالخ لسرا 1 ةماقدسالاو قحاب ةعولصم دبإلا يلا هةكباث 3” ف داص داياصو عميمجو مكحو قح

 يلا بياذ هكرراوب لع ع لك لم مهفلاو برلا ةفاخم يه ةمكحلا سار * بفوخ“ همسا سودق دبالا يلا

 ' ضن ايوادللا ديبالا

 رع يداحو ةياملا رومزملا |

 نيميقتسملا نوح ىراا لف ةوق دج هعرز د* ادح هاياصوب كسمتملا برلا نم فياغلا لجرللا يبو

 ميحر هللا برلا خئيميقتسملل ةملظلا يف قرشا رون 2 دبالا يلا ميأد هربو هتيب يف زعلاو دجملا نوكي د# كارابي
 0 قيدصلا ركذ دبالا يلا لوزي ال هناف 0 هلاوقا ربديو ضرقيو- ففاارتي يذلا لجرلا وه ملاص * فوور

 يلع رظني يتح فجري الف هيلق تباث * برلا يلع لكوتلل هبلق دعتسم يش ال ريرش عامس نمو * ايدبأ

 1 ظاتخيف يطاحملا يري # دجملاب اولعي هنرق دبالا دبا يلا مياد هربو نيكاسملا يطعاو ددب #* هيادعا
 3 ظ . * ايوليللا ديبت يماغلا ةوهش بوذيو

 رشع يادلاو ةياملا رومرزملا 1
 قراشم نم # دبالا يلاو نالا ذنم اكرابم برلا مسا نكيلو * برلا مسا اوحبس نايتفلا اهيا برلا اوبس

 لثم نم #* هدمت تاومسلا يلعو ممألا عيمج ىلع لاع برلا »* كرابم برلا مسأ يرام يلا ئسمتلا

 ضرالا يلع ميقي يذلا * ضرالا يلغو ءامسلا يف تاضفهتنملا يلع رظانلاو * تايلاعلا يف نكاسلا اًعبلا برلا
 يف ةنئاس رقاعلا لعج يذلا * هبعش. ءاسوور عم ءاسورلا عم هسلج يكل # اريقف ةلبزملا نم عفارلاو انيكسم
 * ايوليللا ةحرف داللا ما تيب

 ه اا ' سعب ةنالو املا روهرفلا

 وه ليارصأو سدق ناكم هل ةيدوهيلا تراص * يربربلا بعش نم (برقعي تميبو رصم. نم ليارسا جورخ يف

 نلمح قكم ماكالاو شابكلا لثم لابجلا تمجتلا * فلخ يلا عجر ندرالا بربهف يار رحجبلا * ةناطلس
 تصتقر .يتح لابج ايو * فلخ يلا تععجر ينتح ندرألا اهيا تناو تبره رحببلا اهيا كل امف + ناضلا
 يذلا #*هبوقعي هلا هجو نمو برلا هجو مادق نم تلزلزت ضرالا * ناتلا نالمح لثم ماكا ايو شابكلاك
 كتمحر لجال كمسا دجع نكل انل سيل بر اي انل سيل # املا حيباتيل مصل رج ءام تاريح اال
 بهذ ممألا ناثوا . * هلمع دارا يش لكو ضرالاو ءامسلا يف انهلاو * ميهلا نيا ممألا لوقت اليل  كربو

 * مشت الو فانا اهل عمست الو ناذا اهل * يرت الو'نيعا اهل ملكتت الو اوفا اهل + سانلا يديا 5 يو هةضفو
 نم ىنكو اهيعناص غيم اههبشي »* اهترهتح نم توصب اوعدت نا ردقت و يشمت الو لجرا اهل سملت الو ديا اهل
 وه برلا يلع اولكوت نوبره هتيب # مهرصانو مهبيعم وهو برلا يلع اولكوت ليارسا تسيب # اهيلع لكوتي



 تيب كراب انكرابو انركد برلا مهرصانو مهنيعم وه برلا يلع اولكوت برلا نم ىوفياحلا مهرصانو مهنيعم

 نوكرابم نحت * اندالوأ يفو انيف برلا ديزي # رابكلاو راغصلا برلا ءايقتا ثاراب * نوريه تيب تراب ليارسا
 كنوكرابي يتوملا سيل #رشبلا ينبل اهاطعا ضرالاو برلل ءامسلا ءامس »* ضرالاو ءامسلا قلخ يذلا برلا نم
 +. ايوليللا دبالا يلاو نالا ذنم بر اي ككرابن نيذلا ءايحالا نعت نكل * ميحجلا يلا نيطباهلا .لك الو بر اي

 رشع ةعبراو ةياملا رومزملا
 توملا تارمغ نال * هتوعد يمايأ ينو هعمسب يلا يغصا هنأل * يعرضت توص برلا عمسي نا كيبحا

 برلا # يسفن صلخ بر اي برلا مسا توعدف # 0 اقيض تدجو يننباما ميحجلا ديادشو يب تطاحا
 يلا يسفن اب يعجرا ل 0 لافلعالا ظفحب 0 ْ * مجري انهللاو راب رهو فوور وه

 00 ركل .ايجالا ةروك يف هماما هللا يضرا

 رس ةسمخو ةياملا رومرملا ١

 يطعا اذام # نوباذك سانلا لك نأ يريحت يف تلق نا #* ادج تمعضاوت اناو تملكت اذه لجال تنما
 عيمج مادق يروذن برلا ينوا » برلا مسا اوعداو صالخلا ساك ذخا. * يناطعا يش لك لجال ةافاكم برلا
 ' مبدأ + يقاثو تعطق كما نناو كدبع انا كدبع انا بر # * هيسيدق توم برلا ماما ميرك » ةيعش

 طسو يف برلا تيب رايد يف هبعش عيمج مادق يروذن برلا يفوا * برلا مسا اوعداو .ميبستلا ةحبذ كل
 + ايوليللا ميلشروا

 ل فدع ىف

 50 , . رشع ةتسو ةياملا رومزملا ّ
 دبالا يلا مودي برلا حو انيلع ةغبأس هتمحر ناف * بوعشلا عيمج هكرابيلو ممالا عيمج اي اي برا بس

 7 ايوليللا ديبالا دبأ يلأو

 رشع ةعبسو هياملا رومزملا
 يلا ةميادل هتمحر ناو ملاص هنا ليارسا تيب لقيلف  دبالا يلا ةميادل هتمحر ناو ملاص هناف برلا اوركشا

 ملاص هنا برلا نم نيفياحلا عييج لقيلو # دبالا يلا ةتباثل هتمحر ناو ملاص هنا نوره تيب لقيلو + دبالا
 وه برلا * ةعسلا لا ينجرخأو قل باجىتساف برلا يلا تمخرص ينقيض يف + دبالا يلا ةنياك هتمحر ناو

 ريخو نسح 7 يلع لكونلا ١# 5 رفظا اناو ينوع وه برلأ , * ناسنألا يب عنصي أدام فاخا الف ينوع

 بلا ؛ لدا ايا يب اوطاحا * مهنم تمقتنا برلا مسابو اطايتحا يب اوطاحا #* مهنم تمقتنا
 راص برلا وه يتكربو يتوق * يادضع برلاو طقسأ ينل لوعفد مهتينفا برلا مسابو كوش يف رانك اوببتلأو

 نيمي ينتعفر برلا نيمي ةوفلا تعنس .برلا نيمي » نيقيدصلا نكاسم يف صالخلا ليلبت توص » اصلغ“ يب
 * ينملسي مل توملا»ي لاو برلا ينبدا ابدأ نأ #” برلا لامعاب ردخاو ايحا لب توما ال »+ ةوق ترعنص برلا

 بر اب 3 * هيف نولخدي راربالاو برلا باب اذه د* يرلا ركشاو اهيف لخدأ يل لدعلا باوبا ل ارتن

 ش 35 !

 دل ممسمسيوتل مدل تنس مادي



 يف اديع اوبتر انْيلع 01 يناوللا + هيلا ترو ركاكاب بزل ما اا كاي * انقيرط لهست بر
 ىنربمتسا كنال بر اي كركشأ كدا يبر يبلا وه تننا تركشا يهالا وه تنا : * ميذملا نورث للا نيلصاولا

 : ايوليللا دبل يلا نياق دمعي ار, امامنا يرالارتعا احس ل ترد

 رفع ةرئاثز ةانلا ريغرعلا

 ظ > , لوألا لسنا : ظ
 نيبلاطلا هتادابش نع نيصحافأل يبوط ب نمر نودي نحاس ليبسلا يف بيع الب نيذلل ايوط

 يقرط تيلف » ادج كاياصو ظفح ترما"تنا * هلبس يف اوكلسي مل ثلا يلماع نال : مهبولق عيمجب هل
 يبلق ةماقتساب بر اي تلركشا 1 ةنعتم للف معلا اذ يرد انج * كتوأح ظفاحأ ترسيت
 *  ةيلفلا يلا ادج ينضفرت الف اهظفحا .كقوقحو * كلدع ماكحا تملع امدنع

 جيانلا لصفلا '

 كمعضو * كلاياصو نم ينصقت الف يبلت عيمجب كتبلط ٠ * ثاياسو اظفح دنع هقيرط بابشلا موقياذامب

 ماكحا عيمج يتفشب ترهظا ' * كلدع ينملعن بر اي تننا كرابم * كيلا. يطخا اليكل يبلق يف كلوق

 )و كقوقح سردا * كقرط مهفتاو كاياصوب ملكتا + يلف لك ناواتلا هاه نيرلا د عسر * كيف

 كماركأ يسنأ

 ** فلاغلا لصفلا

 يف انآ بيرغ « كامات نم تداهم لمان ين فشكا * * كلوق ظفحو ييحيال كدبعل بهتسا
 نيمظعتملا ترجز »*-٠نيح لك يف .كماكحا يبتشأ نأ يسفن تشئاتشا #“ كلاياصو ينع فغت الف ضرالا

 اوسلج .اسورلا نا "ا يناف يزغلاو راعلا ينع عزنا * كاياضت نع ديح نم لك نوعلم

 * يراكفال كقوقحو يسردل كتاداهبش ناو * كلدع ب سردي كدبعو يلع اولوقتو
 ّْ عبارلا لصنلا ش ش

 . ليبس ينمهلا * كقوقح ينملعو ل بهتساف كقوقح تربخا د كلوقك ينيحاف بارتلاب يسفن تمفصل

  ينمحراو ملظلا قيرط ينع دعبا 2 * كلاوقا يف ينتبدف نزحلا نم يسفن تسسعن * كبياجع يف اولتاف كضيارف
 تميعس * ينرغت الف بر اي كتاداهش تسءزل *  كماكحا سنا ملو لدعلا قيرط ل ترثخا * كعرشب

 ظ * .يبلق" تمعسو امل تااياصو قيرط يف
 . سماغلا لصفلا

 عيمجب اهظفحاو كسومان تيم هن نيح لك يف هيلطاف كديارف لبس ينهار يل عض برب
 »< ملظلا 3 ال كتاداهش يلا يبلق لما # هتدرا.'يذلا وه اذه ناف كاياصو قيرط يلا يندها # يبلت

 . عرناو * كتفاحم .ين لخادلا ةييستا * كلبس يف ينيحاو لطابلا ارظنت اليل ينيع فرصا
 + كلدعب ينيحاف كاياصو تسيهتشا دق اذناه #* ةيبش كماكحا ناف هيف تككش. يذلا يزغلا ئنع

 سداسلا لصفلا

 * كلاوقا يلع تلكوت ينآل يننوريعي نيذلا لوق بيجاف ١ + كتملك لثمك كصالخو بر اي كتمحر ينشغتلك

 يلاو .دبآلا يلا نيح لك كسومان ظفحاو * تلكوت كيلع.يناف ادج ةياغلا يلا كضيارف مالك يمف نم عزنت الو

 2 مسسسرد | * يزخا 2و كولملا ماما كتاداهشب ىتطناو * كاياصو تمبلط للا ةعبم يف تكلس دخ + دبالا دبأ

 » كتلضيارف تولتو ادح نهتببحا يتاوللا ءالوه كاياصو يلا يتع دعردا تمعفرو *« اذج اهتيمح ا يا هذه كاياص



 عباسلا لصفلا

 نومظعتملا 2 يايحا وه بر 5 كلوق يلد ين يازع يذلا أكده د : ينتلكتا هيلع يذلا كتادبعل كمالك ركذا

 *# تري زعتف لزألا ذنم بر اي كلماكحا تركذ »* كسومان نع لما مل اناو ةياغلا يلا ادج سيومانلا اوفلاخ

 هتدركذ ليللا يف * يتبرغ عضوم يف يريمازم يه كضيارف * كعرش نوضفري نيذلا ةاطحلا نم ةباكلا ينتمر

 * كضيارف تئبلط نال يلراص اذه * كسسومان تظفحو بر اي كمسأ

 نماثلا لصفلا
 ينا « كوت وعنك ينمحران يبق عيب“ كلهجو تبلل * كاياصو تظفح اذا بر اي يظح وه تنا

 دياصم يتتلقع # كاياصو ظفعحل برطضا ملو تددعتسأ * كتاداهش يلا يمدق تددرف كقرط يف تركفت

 كيايقتا كيرش انا * كلدع ماكحا يلع كحعبسإو ليللا فصن يف موقأ تنك * كسومان سنا ملو ةاطغلا
 * كلدع ينملعف بر اي تي حاسما ضراآلا * كاياصو يظفاحو

 لبق د م لب اها ل 9006 بر اي كدبع عم احالص تععنص
 * كقوقح ينملع كحالصيف .ملاص بر اي تنا كنا #* كمالك انا تظفح كلذل تلساكت انا عضاوتا نا

 * كسومان ولتا انا نبللا لثم مهبولق تنبجت ٠ الدو نت نينا ىلا عتيدجت اذا يحل ١ ملط ىلع رك
 * ةضفلاو بهذلا فالا نم لضفا اضيا يل ريخ وه كلمف سومانو * كقوقح ملعا يكل ةتريغأ يايا كلالثا نا

 ' ٠ رشاعلا لصفلا
 تملع #* كلاوقاب تقدو لال نورسيو كوفياخ ناري #0 كلياصو ملعاف ينتمهنا يناتلبجو يناتعنص كادي .
 تاتلو * كدبعل كلوق لئمك ينيزعثل كتمحر يلع تاتلف » ينتللذا قمحعاو يه ةلداع كماكحا نا بر اي

 * كاياصوب متها اناو املظ يف عرشلا اوفلاخ مهناف ٍنوربكتسملا زخسأو ا ل ل ل
 #ُ  هازخا اليكل كقوقح يف بيع الب , يبلق نكيلو ةننلطت نعل ا

 رشع يداعلا لصفلا
 لثم ترص + ينيزعت يتم نيتلياه كلوق يلا يانيع تمينف * كلوق تودحرو كسصالخ يلا يسهن تقات

 اوملكت . « يتنردهلصي نيذللا يلع امكح يل عنصت يتم يدبع ماي يف مك * كقوقح سنا ملو ديلج يف قز
 * ينعاذ ٍودرط املظو قىح يه تااياصو عيمج براي < كلسومانك سيل رخل نايذه مالكب سوماملا اوفلاخم يعم

 * كمن تاداهش ظفحاف بر اي ينيحا كتمحر ريظن * كاياعو لمها مل انار ضرالا يلع ينودابا ليل الا
 رشع يناثلا لصفلا

 يبف ضرالا تسسا ليج يلا ليج نم تباث كلدعو # دبالا يلا تاومسلا يف ةمياد بير اي كنملك
 * يتلذم يف تكلبل يبرد كسومان نا الول * كل ةدبعتم ءايشلا لك نال تباث اضيا راهنلاو كرمماب * ةتبا
 + كاقوقح تبيلط يلا كلل انا ينف بير اي يفصاخ * بر اي ينتيبحأ اهب نأ كترقح يسنأ ا رهدلا يلف

 * ادج ةعساو كلاياصوو ءاضقنا مامت لكل تيار #* اهتمهبف كتاداهشو يكالهال ةاطخلا يل فقو
 سيع ثملاثلا لصقلا .

 يلا يل ةتباث اهنال يادعا نم لضفا كاياصو ينملع » يمرد راهنلا عيمج وبف بر اي كمسأ وه بربح"

 نال حويشلا نم لصفأ تسممهف * يترلت يه كتاداهش نا يننوملعي نيذلا عيمج نم رثكأ تمبف »* دبالا

 تننا كنال كماكحا نع دحا مل : ««كمالك ظفحا اميكل وس قيرط لك نم يلجر تدعنم »* كاياصو تببلط

 تضخغبأ اذهلف نت و * يف يف دهشلا نم لضنا يترجنح يئرلح كملك ا



 عبارلا لصفلا
 ' ةياغلا يلا ادج تللذ + كضيف ماكحأ طف تيثو تسلا * يلبسل رونو يلجرل حابصم وه كسومان

 نيح لك يف كديب يسفن ه * كماكحا ينملع بر اي اهكرابت يمف ماسقأ * كلوق ريظن بر اي ينيحان

 اهب نال دبالا يلا كتاداهش ترو #* كاياصو نع لدعا ملو ان 585 يل بصن #+ هسنأ مل كسومانو
 ٠ + ةدبوم ةازاج“ لجا نم كتاداهش عنصال ي رالب يبلما * ىسفن ةجب

 ظ رشع سماغلا لصفلا ااا
 أوديح »* تلكوت كمالك يلعو يرصانو ينيعم تننأ كنال *  كسومان تبيبحاو سومانلا يلام تضعغبأ .

 يف سرداو صلخاف ينعا * ياجر بيخت الو ايحاف كلوقك يدضعا * يهالا اياصو نع صحمناف رارشللا اهيأ ينع
 ةاطخ ضرالا عيمج تددع  ملظلا مهركف نال كننس نع اوداح نيذلا لك ٍتملذر *.نيح لك يف كصيارف .

 *« بر اي كماكحا تفخ ينل كتيشخ نم يمسح رعشفا * نيح لك يف كتاداهش تبببحا كلذل ةرفك
 0 رشع سداسلا لصفلا

 + نومظعتملا يلع بضغي اليل ريخغلا يف كيلا كدبع لبقا * يل ىيملاظلا يلا ينهلست الف الدعو امكح تمعنص
 كادبع وه انا »* كقوقح ينفرعو كتمحر ريظن كدبع عم عنصا »* كلدع لوقو كسصالخ يلا اتينف يانيع

 كاياصو تببحا اذه ليلا نم * كننس اولطع دقف برلا هيف دبعي نامز اذه * كتاداهش ملعاف ينمهفا
 4 + ملظلا ىرط 3ك تصفناو اهعيمج تاياسو ةبج يف تق اذه لجا سو + رهوجلاو بهذلا نم .لصنا

 رشع عباسلا لصنلا
 تقشنتساو ياف تهتف # لافطالا ههغيو ىل ىضي تمالك لع * يسفن اهصعف كلذل بياجع كتاداهش

 يل يتاوطخ موقت * بر اي كمسا يبحب مكح لثمك ينمحراو يلا رظنإ #* كاياصو يلا تقتشا نال احور

 ينفرعو كديع يلع كهجو رنا #* ثلايامر ظفحاف رشبلا يغب نم ينفقا * ماثلا لك يلع طلستت ملف كقرط

 * كسومان ظفحا مل لال هايملا جراخم يف تصاغ يانيع »* كقوقح

 رشع نماثلا لصفلا

 ينتباذا كتيب ةريغ * كتاداهش يف ادج قحلاو لدعلاب ترما,. * كمكح ميقتسمو بر اي لدع تنا
 كلدع #” كاياصو سنأ ملو لودرم ريغص انآ * هيحا كدبعو ادج برهم كلوق * كتلاياصو أوسن يادعا نأآل

 يلا تاقداص كبادابع * يت ءارق كاياصو تنناكف ينتقحل ديأدشو نازحا *وه قح كمالكو دبالا يلاوه قح

 * ايحاف ا دبآلا

 رشع عساتلا لصفلا
 2 كقانايعاطلاب فظن كيلا تمخرص #* كاياصو يغتبال بر اي يل بجتساف يبلق عيمج نم تخرص

 عمسأ * كمالك سردل راحتالا تقو يانيع تركب #* تلكوت كلاوقا يلعو تمخرصو تنقولا ريغ يف تركب
 اي تننا بيرق * كسومان نم اودعبو امثا يل نودراطلا برتقا « كماكح اك ينيحاو كتمحرك ببر اي يتوص

 * دبالا يلا اهتسسا كنا كتاداهش تسلع .دبلا ذنم * قح كاياصو عيمجو بر
 ظ نورشعلا لصفلا ْ

 صالحلا * ينيحا كسمالكك لجا نم ينذقهلو ياصق ضقا * ككنس سنا مل يناف ينصلخو يعضاوت يلا رظنا
 نيذلا رثك * كماكحاك ينيحاف بر اي ادج كتفءار ةريثك + كلدع اوبلطي مل مهتال ةاطغلا نم ديعب

 .* كلوق اوظفحا مل مهنال تنزحن نومهفي ال نيذلا تيار #* كتاداهش نع لدعا ملو يننونزحيو يننودراطي
 كلدع ماكحا عيمجو وه ىح كمللك ءادتبا #* ينيحأ بر اي كتمحربف كاياصو تببحا ينا بر اي رظنا

 ْ * دبالا لا



 .رشعلاو يداعلا لصنلا
 +. ةرمدك مياعغ ذحو يذلا لثم كلاوقاب انا ربا # كلاوقا نم فاخ ا نأو اناجع ءاسوورلا يودراط

 ةمالس نوكحل * كلدع ماكحا يلع كتكراب رابنلا . ف تاعفد 2 * ةتيبحأ تفينأتو هّنل راو ملظلا تضكغبأ

 ا * اهتظفح كاياصوو بر اي كصالخ توجحر * كش مهل نوكي الو كلامسأ نوبه نيذلل ةميظع

 * بر اي كسامأ يفرط عيمجو كؤتاداهشم كاياصو تظفح #2 ادج اهتببحاو كلتاداهش

 . نورشعلاو يناثلا لصفلا
 ياتفش + ينيحا كتملكك يعرضت كمادق لخدي د كلوق ريظن ينمهنا بر اي ياعد كنم برتقيلف

 يمالغل كدي نعتل #* ةلداع كاياصو عييمج نال كلاوقاب بيجي باسل * كضيارف يتفرع اذا ةكرب ضيفت
 كسماكحاو ككرابتو يسفن ايحت > » يتوألت وه كععرشو بر اي كصالخ تقتشأا كاياصو تميبتشا يناف

 »* ايوليللا تلاياصو سنا مل ينل يل بجتساو ا بلطا لاضلا فورمتلا تللض * ينيعت

 ظ رشع ةعستو ةياملا رومزملا ' :

 ام * شاغ ناسل نمو ةملاظ ةافش نم يسفن صاخت بر اي * يل باجهتساف يرض يف تمخرص برلا يللا

 يل لبولا * قرحملا رمجلا لثم ةنوئسم يوقلا لابن # ةشاغلا نسلالا كديزت يذلا وه امو كل يطعت يذلا وه
 م ا اريثك «راذيت ىئاضم ىف تكي نع تلاط دن يبرت اذ

 » ايوليللا >اناجع ينودراح_مالسلاب مهنملك ادا 0

0 
 نورشعو ةياملا رومرملا يل ومس ل ٠

 ءامسلا قلخ يذلا برلا دنع نم يه نإ, يتنوعم * يتنوعم ينيتمات/نبأ نيفر /يا لابجلا يلا ينيع تمعفر

 برلا كظفحي برلا ٠ * ماني لو نعني ال ليارسا ظفاح كظِناَح نعي 1 كيلجر اَلَرلا لعي ١ * ضرالاو
 اقنحي تفرلا وص: لك نم تلظفحت ترلا *: : اليل رمقلا الو اراهن سمشلا كقرعت ال + ينميلا هدي كيلع للظي

 ْ نورشعلاو يداحلاو ةياملا رومزملا
 لثم ةيئبملا ميلشروا ٠ تلقوا ايد يف تفقو انلجرا يضمن برلا تيب يلا اننا يل نيليافلاب تمححرف

 نأل * برلا مسا نوركشي ليارسال دوهش برلا ليابق ليابقلا تدعص كانه نال #* ةقفتم اهتكرش يتلا ةنيدم

 نكتلف #* كنوبح نيذلل امصخو ميلشروال ملسلا اولس * دواد تميب يلع يمارك مكحم يسارك يلع اوسلج كانه
 كلجلا نم تملكت كيلا نيبيرقلاو يتوخا لجا نم د كروصق جاربا يف راسيلاو بصخلاو ثدونج يف ةمالسلا
 + ايوليللا تاريغلا كلل تسبلط انبلا برلا تيب لجا نمو # ةمالسلاب

 نورشعلاو يناثلاو ةياملا رومزملا 0 'ء ش
 دي يلا ةمإلا نيكو مهيلاوم يديا يلا ديبعلا نويعك امهاهف # ءامسلا يف نكاسلا بر اي كيلا ينيع تعفر

 ناوهلا نم انيار دقف انل رفغأو انمحرأ بر اي انمحرا » انيلع فاأرتي ينح انهلا برلا يلا اننويع كلذك ارتديس

 * ايوليللا نيمظعتملل ناوهلاو. نيبصغملل هطعا راعلا رثكا انسوفن تللتماو # اريثك



 ظ نورشعو ةثالثو ةياملا رومزملا
 نجنو انوعلتبال نذا # اًنيلع سائلا مايق دنع انيف ناك برلا نا الول * ليارسا لوقي انيف ناك برلا نا الل

 ءاملا انسوفن تربع يرتا #.ايداو انسوفن تربع .املا انقرغل نذا ه#* انيلع مهطغس بسشمع دنعو .ايحأ

 دايصلا طق نم روفصع لثم انسوفن تمن # مينانساله|ديص انملسي مل يذلا بزلا كرابم + هل ةياهن ال يذلا

 ! + ايوليللا ضرألاو ءامسلا قلخ: يذلا برلا مساب انتنوعمع »# انوجحن نحنو رسكنا ضفلا

 نورشعو ةعبراو ةياملا روسزملا 00
 هبعشي طيح هبرلاو اهب انيس لايملا * دبالا يلا ميلشرواب لوزي ال نويهم لبج لثم برلا يلع نولكوتملا

 يلا مهيديا نوقيدصلا دمت اليكل نيقيدصلا ثاريم يلأي ةاطغلا .ةاصع عدي ال برلا نآل #* دبالا يلاو نالا ذنم
 جيوعتلا لبس يلا نوليمي نيذلا اماو د مهبولقب نيميقتسملا 0 نينسعملا يلا بر اي نسحا * تايبسلا
 < ايوليللا ٌليارسا يلع ملسلاو مثالا يلماع عم مهيقلي برلا

 تيرخت م هياملا رومزملا |

 00 52 انيلا درت بر اي . » نيحرف انرصف 0 ١ هينصلا برلا رثكأ ه» .ءالوه ىلا عينصلا برلا رثكا دق

 نوتءايو مهروذب نيلماح نيكاب نييشام نوقلطني اوناك »* حرفلاب نودصحتو عومدلاب نوعرزي نيذلا * نميتلا
 ضب هايولللا .عهتاق نيلماح نيل نيلقم

 ٠ *نورشعو ةتسو ةياملا رومزملا
 نوكي. الطاب : الطاب نوظفاحمل رهس ةنيدملا برلا ظفحي مل ناو الطاب نووانبلا بعت تيبلا برلا نبي مل نا

 برلا ثاريم مه نونبلا اذوه ابف * امون هيبحت يطعا اذا مومهلاب زبغلا يلكا اي مكسولج دعب نم اوضهنا مهروكب
 لمكي يذلا لجرلا وه طوبغم + معيبيبش يف نيدبلا لكم وه اذهرابجلا دي يف 'ماهسلا لثم « نطبلا ةرمث ةرجا
 * ايوليللا باوبالا ف لالا اوملك اذا نوزخا ال ذيئيح مهنم هترهش

 نورشعو ةعبسو ةياملا روسزملا
 «ريخا اننا نكرر اطويغم ريصتا كباعتا ةرمث نم لكءات + هلبس يف نيكلاسللا برلا نم نيفياخلا لكل ابوط

 ادوه ام »* كتديام لوح نوتيزلا سورغ لثم ثلونب كتيب بناوج يف ةبصخ“ ةمرك لثم ري ريصت كتءارمأ

 * كتايح مايا عيمج ميلشروا تاريخ يرتو نويهص”نم برلا ككرابي اذكه * برلا نم فياغلا لجرلا كرابي

 : + ايوليللا ليارسا يلع ملسلاو كينب ينب يرتو

 نورشعلاو نسمانلاو ةياملا رومزملا

 يلعو * يلع اوردقي مل مهناو يابص ذهم نوبراح ةريثك ارارم * ليارسأ لوقي“ يابص ذنم يويراح ةريثك أرارم
 لك هبقع ىلع ا » نييطاخلا قانعا عطقي وه لداع برلا # . مهما اولاطاو ةاطخغلا يندلح يرهلظ
 ملو هدي هنم دصاحلا ءالمي مل يذلا # هعلق لبق فجي يذلا ةعطسالا شيشح لثم اونوكيلو * نويهص يضغبم

 * ايوليللا برلا مساب مكانكراب مكيلع برلا ةكرب نا نورباعلا لقي 7 + هنضح هنم رامغألا عماج ءالمي
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 نورشعلاو عساتلاو ةياملا رومزملا
 * براي يبلط ترص يلا نيتيغصم كانذا نكتلو يترص عمبا بر اي براي * كيلأ تخرص قامعالا نم

 براي » كمسا لجل كدنع نم يه .ةرفغملا نال * بكلمادق تبثي نا عيطتسي نمف اياطغلاب تذحلاو نا

 ٠ ليارسا لكوتيلف #* ءاسملا يلا حابصلا نيح نم برلا يلع تملكوت يسفن * كسومان يسفن تممزا كتوجر
 نم ليارسا ذقني وهو * هصالخ وه ميظعو برلا دنع نم همها نال ذم

 ظ * ايوليللا هنازحا عيمج

 '/ نول ةياملا رومزملا
 0 31 ينم رثكأ. باج فا ماظع يف شمل مل ياذيع لعتست و يلق لعسي ل بز ا

 + ايوليللا دبالا يلاو نال
 ١ > . 2 نوثالثو دجأاو 00

 2و ىتيب نكسم .ينا لخدا 2 يآ بوقعي هلال رذنو برلل مسق أ * هتعد عيمجحو بواد بر اي ركذا

 برلل اعضوم دجأ نأ [م سقحإب يقدصل ذو امن اتجأ و امن ينيع يلا #١ يشارف ريرس يلع دعصا

 هدكسم يلا لخدن " هيل اخ ضايغلا عضاوم يف اهاندجوو انارفا يف اهانعمس دق نع ام< # بوقعي هلال انكسمو

 الدع نوسبلي كتنهك * كسذقم توباثو تننا كتحار بر اي مق #* هالجر اولا ا راع

 نم نا هب ردغي نإو اقح دوادل برلا فاح * كحيسم هجو درت ل كادبع دواد لجأ * نوجيتبل نوسيدق

 نوسلجسي دبالا يلا مهونبف مهل اهملعا انا يتلا يتاداهتو يدهع كونب ظخ نا ٠ : كيسرك يلع لعجلا كب ةرمث
 ينل نكسا انهاه دبالا يلا يتحار عضوم وه اذه #* انكسم هل اهراتُحاو نويهص راتخا برلا نلا ل

 : اجاهتبا نوجيتبي اهرارباو اصالخ اهتنهك سبلا + ازبخ اهنيكاسم عبش# اكيربت اهديص .يف بكرابأ #* اهتدرا .
 * ايوليللا يسدق هيلع رهزيو ايرخ هءادغا سبلاو * ارون ىحيسمل تردعا ةنرق دوادل ميقا كانه

 : نونلشلاو يناثلاو ةياملا رومزملا

 ةيعل ةيعللا يلع لزانلا ساارلا ىلع نيياكلا بيطلاك # قافتاب نوثكاسلا دخلا الا ولعلا وا نسحلا وه ام اه
 ةكربلاب برلار <أ كانه نأ نومبص لبج يلع لرزادلا نومرح أدن لثم : هصدمك بيج يلا ةلزانلا نورط

 1 * ايوليللا # دبالا يلا ةايعلاو

 نويلتلاو ةئالبلاو ةياملا رومزملا

 ليلا يف مكيديأ اوعفرا # انهلا تيب رايد يف برلا تيب يف نيمياقلا برلا ديبع عيمج اي برلا اوكراب اه
 0 ايوليللا ضرالاو تاومسلا قلاخ نويهص نم ككرابي. برلا *  هبمرلا اوكرابو سدقلا يلا
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 نوثالثو ةعبراو ةياملا رومزملا '
 برلا ناف برلا اوعحبس ج# انهلا تيب رايد يف برلا تيب يف نيمياقلا * برلا ديبع اي برلا اوحبس

 ْ 0 » وه ميظع برلا نأ تملع انا ين # هل اثاريم ليارساو بوقعي هل راتخا برلا نا ه*:ولح هناف همسا اولتر لاص
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 : قامعالا عيمجو راحبلا فو ضرالا يلعو ءامسلا يف هعنص برلا ءاش املكو 4 ةيلالا .عيمج نم مظعا اذبلاو
 راكبا كلها :يذلا + هنيازخ نم محايرلا :جرخا يذلا راطمالل اقرب قلخ ضرالا راطقا نم باعحسلا دعصي يذلا
 يذلا #* هدونج عيمجو نوعرف يف رصم اي كلسو يف بياجتلاو تايالا لسراو * ةميهبلا يلا ناسنالا نم رصم
 * ناعنك تاكلمم عيمجو ناسيب تلم جوعو نيينارومآالا كلم نوحيس 0 اكولم لتقو ةريثك امما كلها

 و ملكت و ةاوفا اهل * رشبلا يديأ لاق يو 2 ليف ملا ههلأ نأ * :كذممع د ةيعش 6-5 فاارتي را

 ' اوعدت نا ردقت الو يشمت لو لجرا ابل سملت الو يديا اهل مشت لو فانا اهل عمست الو نادا اهل »* يرت الو نورع اهل

 ليارسا تيب اي. * اهيلع نيلكرتملا لكو اهنوعنصي نيذلا اههبشي  اههاوفا يف حور ال اهناو اهرجانح نم توصب
 تلرامم »* برلا اوكراب برلا ءايقتا اي دن اوكراب يويل ىميب اي د برلا اوكراي نوره تميب اي برلأ كراب

 * ايوليللا 0 ف نااعلا نويهص نم برلا

 نوثاللو ةسمخو ةياملا رومزملا
 * دبالا يلا ةتباث هتمحر ناف ةهلالا هلا اوركشا د دبالا يلا ةميادل هتمحر ناو وه ملاص هناف برلا اوركشا

 | ةميادل هتمحر ناو هدحو ةميظعلا بياهعلا عنص يذلا # دبالا يلا ةنياك هتمحر ناف بابرآلا بر اوركشا

 هتمحر ناو هايملا يلع ضرالا تبث يذلا # دبالا يلا ةتباثل هتمحر ناو هتمكح تاومسلا قلخ يذلا + دبالا '

 نالراهنلا ناطلسل سمشلا #* دبالا يلا ةمياد هتمحر نآل ددحو ةميظعلا راونالا قلخ يذلا * دبالا يلا ةنياكل
 عم رصم برض يذلا »+ دبالأ يلا ةمياد هدمحر نال ليللا ناطلسل موجنلاو رمقلا د دبالا لا ةمياد هتمحر

 ةزيزع ديب  دبالا يلا ةمياد هتمحر نأو مهطسو نم ليارسا جرخاو # دبالا ىلا ةتباث هتمحر ناف اهراكبا

 ٠ راجاو ه# دبالا يلا ةتباثل هتمحر ناو اقالفا رمحالا رحبلا قرف يذلا ه» دبالا يلا ةمياد هتمحر ناف ةعيفر عار

 ةتباثل هتمحر ناو رمحالا رجلا يف هدونج عيمجو .نوعرف قرغو # دبالا يلا ةمياد هتمحر نال مهطسو يف ليازسأ
 ةتمحر نأو ءامص . ةرخص نم ءاملا عبناو ديالا يلا ةنياكل هتمحر ناف ةيربلا يف هبعش يده يذلا * دبآلا' يلا

 ةتباثل هتمحر ناو ةبيجع اكولم لدقو *: كبآلا يلا ةتباثل هتمحر ناو ةميظع ائولم برض يذلا # دبالا يلا ةئياكل

 يلا ةميادل هتمحر ناو ناسيب كلم جوعو + دبالا يلا ةنياكل هتمحر ناو نييراومألا كلم نوحس» #* دبالا يلا

 + دبالا يلا ةنياكل هتمحر نأو هدبع ليارسال اثاريص #* دبالا يلا ةمياد هتمحر نال اثارهم مهضرأ يطمعاو » دبالا

 يعي يذلا #* دبالا يلا هتمحر نال انيادعا دي نم انصلخو د دبالا يلا هتمحر..نأل انعضاوت يف انركن .برلأ نإ

 .هبمو اوركشا + دبالا يلا ةنياك هتمحر نآف هم قل + دبالا يلا ةتباثل هتمحر ناو دسج يذ لكل اماعط .

 + ايوليللا دبالا يلا ةمياد هتمحر ناك بابرالا

 نوثلثلاو سداسلاو ةياملا رومزملا
 نال '# انقالا انقلع اهطسو يف يذلا فاصفصلا يلع + نويبص انركذ امل انيكبو كيانه انسلج لباب رابنا يلع

 * نويبص ميباست نم ةحبست انل اوحبس اولاق كانه يلا انوعزتنا' نيذلاو ميبستلا' لاوقا انومس نيذلا انلاس كانه
 كركذا "د ا ا وحلا نأ * ةبيرغ ضرا يف برلا ةعمست مكل مبسن فيك

 نمل يبول ا نمل 5 ةيقشلا لراب ا ايا + اساسا يلا 5 نيلياقلا

 *: ايوليللا ةرههصلا مهبرضيو كلافطا كسمي.



 , نوتلثلاو عباسلاو ةياملا رومزملا | ظ
 لكيه دنع دهعصأو » يمن لاوقاأ عيمج تبجتسا كنال ةكيالملا ماعأ كدجاو يبلق لك نم بر اي ثاركشا

 مويلا يف الجاع يل بهجتسا »* لكلا ىلع سودقلا كمسا تممظع كلنال كلدعو كتمحر يلع كمسا ركشاو كسدق

 عيمج اوعمس مبنال ضرالا تكولم عيمج بر اي كل فرتعتلف + ةوقب يسغن يلع علطتلا رثكت هيف كوعدا يذلا

 ام ملعيو قمعلا يف ام يريو ملاع ببرلا * برلا دج وه ميظع نال برلا قرط يف اوحبتسيلب * كمف لاوتا
 * كنديمي ينتصلخو ءادعالا بصغ يلع كدي تطسب ينتييحا ديادشلا طسو يف تمكلس نأ #* تاومسلا دعب

 + ايوليللا ثلادي هتعنص ام حرطت ال بر اي دبالا يلا ةمياد كتمحر بر اي ينع يناكي برلا

 نوثلثلاو نماثلاو ةياملا رومزملا
 يلبس تصمت * دعبلا نم يراكفا تممهف تنا . يتموقو يتسلج فراع تننا ينتملعو يننبرج بر اي

 تفرع دق بر اي تنا اه ملظ مالك نم ٍناسل يف سيل هناو * يقرط عيمج يلا كتيور تقبسو يريبادتو
 ملف تددشت ينم ابهمتم كملع ناكف # يلع ثددي تمعضوو ينتلبج تمننا #* لياوالاو رخاوالا عيمج

 نأو كانه تنناف ءامسلا يلا تدعص نا #* كلهجو نم برها نياو كحور نم بهذا نيا #*.اهل عطتسا
 ناف * رحلا يصاقا يف تطقسو رسنلاك نيحانجب تعفترا ناو #* اضيا تنا كانبف ميمحبلا يلا تطبه

 ملظت ال ةملظلا نأل * يحرف يرون وه ليللاف يناشغت ةملظلا يرتا تلقف * يطبضت كنيميو ينيدهت كدي + :م

 * يعا نطب نم تمججرخ ذنم ينتلبتو يتيلك تلبج بر اي تننا #رونلاك مالظلاو راهنلا لثم ريني ليللاو كنع .

 كنفومصم يف بوتكم عيمجلاو كانيع ترصبا يلامعا .دب * ضرالا لفس عضاوم يف يصخشو ايفخم هتقلخ يذلا

 :* ينع اوديح ءامدلا لاجر اي هللا اي ةاطحخلا تمكلها اذا # اضيا كععم انا, تممق لمرلا نم رثكا نورثكيف

 * كيفلاخ“ يلع تطغسو كيضغبم تضغبا سيلا بر اي # لطابلاب كندم نوذخاي راكفالا يف نوكحامت مكناف
 يف تيار نان رظناو * يقرط ملعاو ينهتماو يبلق ملعاو ينبرج مهللا #* ءادعا يل اوراصف الماك اضغب مهتضغبا
 0 00 + ايوليللا دبالا لبس يلا يندهاف امثا

 نوثلثلاو عساتلاو ةياملا رومزملا
 * هلك راهنلا برحلا اودعا مهبولق يف ملظلاب اوركفي نيذلا * ينذقنا ملاظ لجر نمو ريرش ناسنا نم ينجن بر اي

 ينصلخ ملاظ لجر نمو يطاغلا دي نم ببر اي ينظفحا #* مههافش تمت يعافالا مس ةيحلا يذ لثم مهناسل اونس

 » اولعتسي اليل ينلذخخت الف يلع اوروتشا يتوهش لبق نم يالا يلا ينملست ال بر اي * برعلا موي يف يسءار يلع
 نم مايقلا نوعيطتسي الف مهحرطت ضرالا يلع ران رمج مهيلع طقسي ١ مهيطغي مههافش بح مهداسف سار

 عنصي برلا نا تمملع # ةكلهملا رورشلا هديصت ملاظ لجر ضرالا يلع ميقتسي ال نيناسوذ كجر # ءاقشلا

 «كلبجو عم نوئكسي نوميقتسملاو كلمسا نوركشي نوقيدصلا نكل #* نيسيابلل اماقتناو نيكاسملل امكح
 ايوليللا * ٠ ]ْ |
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 , ١ نوعبرألاو ةياملا رومزملا »
 كمامإ يعرضت. مقتسيلو * كيلا تمخرص اذا يتبلط توص يلا تصنا يل بيهجتساف بر اي كيلا تخرص

 اليل # انيصح اباب يتفش يلعو اظفاح يمف يلع عض بر اي # ءاسملا نابرقك نوكي يدي عفرو روخبلا 'لثم
 * مهيراتخم عم قفتا الف مثالا يلماع سانا عبم اياطغلا يلا بابسالا نم اببس دجبف يدر مالك يلا يبلق ليمي
 دنع مهماكحأ اوعلتبا مهتر سم يف يتالص و يسار هب ىجدأ نأ ةاطغلا تميزو ينخاويو ةمحرب ينبدوي رابلا

 اننويع نأ * مهماظع تددبت ميلا فلخو ضرالا قشت يتلا ثرهلا ةديدعت # عفان هناف يلوق اوعمسا ةرغصلا
 يلعاف كابش نمو يل هوعضو يذلا فلا نم ينظفحا د يسفن صقت الف تلكوت كيلع بر اي :بر اي كيلا

 | 3 #2 ايوليللا مهتم وجناو يدحو زوجا نا يلا مهكابش يف ةاطغلا طقست ٠ * مثالا

 نوعبرالاو يداحلاو ةياملا روصتزملا ظ
 نيح #* نزح همادق غرفاو يتبلط هماما ضيفاو 0 يتوصب برلا.نم تببلطو ببرلا يلا يتوصب تنلعا

 . ينيمي نم تفتلا # اخاغف يل اوفخا اهيف كللسا يتلا هذه يقيرط يف يلبس تملع تنا ينم يحوؤر تينف
 تننا تلقو بير اي كيلا تخخرصف #* يسفنل بلاط سيلو برهلا ينع لض ينفرعي نم نوكي نا: هنا تمرظنو
 اوزتعا مهناف يل نيدراطلا نم ينج ادج ىمللذ دق يناف يتبلط يلا تصنا # ءايحالا ضزا يف يفحو ياجر وه

 : م * ايوليللا. ينيزاجت يتح راربالا رظقنت ياياف بر اي كلمسا ركشا يكل سبعلل نم يسفن جرخا * ينم رثكا

 نوعبرألاو يئاثلاو ةياملا رومزملا

 يكزتي ال يح لك ناف تلدبع مكاحت الو + يل بجتسا كلدعب يلاوسل تصنا كلقحس يتالص عمسا بر اي
 يحور نزح - * هيرهد تاوماك فداملظلا ف ينسلجا يتايح ضرألا ف لداو يسفن دهطضأ ودعلا نأو *» كسمامأ

 تطسب #* كيدي قلخ تارقو كلامعا عيمج يف ىسرد ةفلاساا مايالا تركذت # ينطاب يف يبلق قلق يلع

 ال يحور تمينف دقف الجاع بير اي يل بسهتسا # ءاملا ةميدع ضرأ لثم كليلا يسفن“' تراص ثوره يدي

 اي ينملع تلكوت كيلع يناف تاودغلا يف كتمحر ينعمسا د بمجلا. يف نيطبايلاك ريصاف ينع كهجو فرصت
 عنصا نا ينملع * كيلا تءاجهل يناف يادعا نم ينجن #* كيلا يسفن تمعفر يناف اهكلسا يتلا قيرطلا بر
 ينيحأ بر اي كمسا لجا نم #* ةماقتسالا لبس ىلا كسسدق حور يندهيلو يهألا وه تننأ كناف كديشم

 وه انا لل يسفن نونزحت نيذلا لك كلو يادعأ لصاتست تلاتمحربو » يسفن ديادشلا نم جرخت كقعا

 0 ١ 2 ايوليللا . تادبع .

 نوعيرألاو ثلادلاو ةياملا رومزملا :

 لتاقملا يذقنمو يرصان ياجلمو يمح-ار * برجا يعباصاو لاتقلا بيترت يدي ملع يذلا يهالا برلا كرابم ٠
 * هتلددع يتح ناسنالا نباو هل ترهظ يتح ناسنالا وه نم بر ب :» يل بوعشلا عصضخا يذلا تللكوت هيلعو ينع

 اقورب قربا * نخدتف لابجلا سملا لزناو تاومسلا طءاط مهللا * يضمت يفلا لثم هماياو ءابهلا هبشا ناسنالا

 * ءابرغلا ينب يديا نمو ةريزغ هايم نم ينصلخو ينجن يبلعلا نم ثدي لسرا ه مهقلقتف كساهسا لسرا مهددبعف .
 تاد ريمزتلا لاب ةديدج ةزئبست كى وبسإ يأ مهللا * يه ملظلا نيعب مهديميو لطابلاب . مههاوفا تمملكت نيذلا

 ينجن #* ريرش فيس نم ينجن هدبع دواد صاغ اي كولملل صالغلا يطعم اي كل لتراو * راتوالا ةرشع
 سورغك مهونب نيذلا ءالواه # ملظلا نيمي يه مهنيميو لطابلاب مههاوفا تملكت نيذلا ابرغلا ينب دي نم ينصلخو



 اذه يلا اذه نم ةصياف ةءولمم مهنيازخ #* لكيهلا هبش لثم تانيزم تافرخزم مهتانب مهتبيبش يف ءايوقا ددج
 2و جاي ايس رادج ةطقس مهل دجوي سيل ليزه اهيف سيلو نامس مهرقبو * ميعراوش يف اريثك جاتنلا ةرمثك مهمادغا

 * ايوليللا هبلا برلا يذلا بمعشلل يبوط هل اذه يفلل بعشلا طوبغم د مهقاوسا يف خارص الو ذفنم
 : ظ 7

 ظ نوعبرألاو عبإرلاو ةياملا رومزملا
 دبالا يلا تلمسا كراباو تكرابا موي لك # دبالا دبا خيهلو دبالا يلا كمسا كراباو يكلمو يالا اي كعفرا

 ربو كلامعا كرابي ليجن ليج #* هتمظعل ةيابن الو ادج كرابمو وه ميظع برلا نأ #* دبالا دبا يلاو

  لاقيو كتمظعب ثدعتيو كتفاحخضم ةوقب قطنيو * كبياجع ركذيو كسدق دج .اهب ةمظعب ملكتيو * كتوقب
 * ةمحرلا ريثكو ةانا ليوط وه ميحر فوور برلا * كلدع 5 كاحالص ةرثك ركذ يف ضافتسيو * كتوربجب

 * كنوكرابي ثلوسيدقو تللامعا عيمج بر اي كركشيلف * هلامعا عيفج يلع هتفارو لكلل برلا وه ملاَص

 » كتكلمم ءاهب ميظع دجت رشبلا ينبل كتوربج نر * كتوربج نولوقيو كتكلمم دج نوقطنيو
 عيمج ين سودقو هلاوقأ لك يف قداص برلا ليجن ليج لك يف كتدايسو روهدلا عيمج يلا .ةكلمم يه كتكلمم

 مهماعط مهيتوت تنناو كليا ةيجترمل لكما نيعا نا * نيرسكنملا ميقيو نيطقاسللا دشي برلا #* هلامعا
 :* هلامعا عيمج يف سودقو هلبس عيمج فيهه لدع برزلا * ةرسم يح لك :التميف كدي طسبت * ةهنيح يف

 * مهصلختو مهتبلط بيجتسي هءايقتا هتدارا عناصو * قمح هنم نيبلاطلا لكو هيلا نيخراصلا لك نم بيرق برلا
 يد لك سيدقلا همسا كرابيلف يمن قطني برلا ميمستب ةاطغلا عيمج ديبيو هنوبحت نيذلا ظفحب برلا

 * ايوليللا دبالا دبا يلاو دبالا يلا دسج

 ىمح وسماع نونو عي سع مك

 مذ ل نوعبرالاو سماخملاو يملا رومزملا :
 نب يلع الو 5 يلع اولكونت ال هاي تت ام يبلل (ليرأو يتاح يف برلا كابا هاج 100

 0 عيمج دسفت مويلا كللذ يف مهبرت يلا نودوعيو مهقرافت مهحاورا ناف 9 د يذلا رّكبلأ
 لدعلا ظفاح هيف ام عيمجو رحجلاو ضرالاو ءامسلا قلاخ * هحللا بر يلع هلكوتو هنيعم بوقعي هلا نمل"يبوط'
 برلا نيطقاسلا ميقي برلا * يرسالا كفي برلا اماعط عابجلا ل نيمولظملل مكحلا مناص # دبالا يلا
 /ةاطغلا لّيَيس م ةلمرألاو /ميَيلا قمر 1 ف برلا 0 تح فلا .نايمعلا ملعي
 . « ايوليللا 5 5 ناكر دلك نويهص اي“"تلبْلاو دبالا يلا كلمي ببرلا

 نوعبرألاو ساسلاو ةياملا رومزملا

 »+ ليارسا يقرفتم ب برلا برلا وه ميلشروا يناب مييصلا هيضري. انهالاو 00 لوقلاب برلا اوحبص
 برلا وه ميظع * اهعيمج اهبمسمو بكاوكلا ةرثك يصحصلا : مهرسك رباجو مهبولق ةرسكنملا ينشي يذلا

 انهلال اولتر ركشلاب برلل اودتبا 7 ضرألا يل | ةاطغلا لذيو نيعي دولا لبقي برلأ 2: همهغل ندع و هتوك ةميظعو

 دابعتسال ةرضخو ابشع لابجلا يلع تبني يذلا ضرالا يلع ارطم دعي يذلا مامغلاب .امسلا للجي يذلا  ةراثيقلاب
 : رابجلا ةظاظفب رسي الو سرفلا ةوق ءاشي ال برلا #* هيلا خرصي يذلا نابرغلا جارفو اماعط 0 يطعيو ه:رشبلا

 * ايوليللا * هتمحر نوجرتي نيذلابو ديفياخع' ثبرلا رسي امناو



 دوعبرالاو .عيابلاو ةياملا رومزملا__
 يذلأ # كيف كينبل كرابو كباوبا د دمع قوق هناف »* نويهص اي كهلا_يعبس ميلشروا اي هبرلا يما

 يطعملا »* ةعرسب ةيراج هتملك ضرالا يلا هتملك لسرملا * كعيْسا /َيمَقل يع ةمالس يف :كمرغت لعججي
 لسري #* هدرب ماما مايقلا قيطي نم ربلا بابلك ديلجلا يقلملاو 0 بابصلا بكاسلا فوصلاك .يلثلا
 مل *« ليارسأ لا. يف هماكحاو هقوقحو بوقعيل هتملك قأق يذلا * هايملا ليستف هحير بهت هبيذيف هتملك

 *: ايوليللا هماكحا مهل رهظي٠ ملو بوعشلا لك عم اذكه عنصي
 00 6 ىتتأ د“ ولو مس سس

 نوعبرألاو نمانلاو ةياملا رومزملا رس
 ءابس 0. هتاوق عيمج أي هتكيالم عيمج اي هرعبس + يلاعالا نم هوحبس تاومسلا نم برلا اوبس

 قوق يأ رزة نير ”تارمبلا تاومس اي .هيحجتس هي رونلاو د بئاوكلا عيمج اي هيحبس رمقلاو سمشلا اهيا
 دبا يلاو رهدَلاو دبالا يلا «رتيقلغف رمآ وهو تناكف لاق"ةلآل برلا مسا ث مهلا ميصلت  ىجارمسلا
 أو درَملاو رانلاو - لسا :نينانتلا اهيا ٍضرأآلا رف نم برلا ]وحبس وجدنم 7+ + زواجي ملف 0 عضو, دبال

 ميكس د انرالا . عيمجو ةرمثملا رجشلاو ماكل يفطر هلال ناسا يةرملكب  تاقناهلا فصاعلا ميرلاو ُهيلعلاو
 مما ةيمجو ناضرلا بوعشلا عيمجو ضرالا_ثولمو *  ةمشحملا رويطلاو مولا تاَودلِإ عيمجو شرحولاو
 هدحو 1ةمسأ ! لع دك نآل برلا مسا عيمجلا مين + (راَبشلاو ٠ خيويشلاو يراذقلاو تابابشلا * ضرلل
 هيلا ككيارفلا بعشلا ليسا عيمج جنو هبعش نرق عفريو #* ءامسلا يلعو ضرألا يلع ه م

 ' »+ ايوليللا

 :ةلييمم جيم لق 06 تمممع ٠

 1 د نوعبرالاو 3 ا 550000
 تطل عمو دل“ للرد زيوس نبأ انك يف وصبسا نال اًديدج اين نمرلا اوصبس

 0 /ميرابرملاو ا 2 ا تمارا وما م
 هوم هللا تما 1 نوسيدَلا

 وقم ا 1 يق“ م ميتا“ ةعوضوم اج 1 تر
 عيمج 7 1 1 تي فق“ عينت نانا دي ”مهفارش او دويل مهكولم
 * ايوليللا هيسيدق

 مروح عاربي بحت ينم ككل عما

 ها طم ظ هياملاو م كل

 مس. 1 | ١ عل نيوعخ ع
 نسح كِفْزاَعَمِب هرحبس لاو راتوالاب هرععبس ا لفدلاب اوس دعب رانيا أب دوس ا توصب

 ْ ظ ١# برلا عيسلف ةَمَسن 2 أ فزاعقب دوب ارو 2

 85 اضن
 نونامثلا خا. ثلاثلاو نوعبسلا هرخآ. يناثلاو نيعبرالا هرخا. لوالاف راقثأ ةسمخ تلمك

 * لامكلا يلا سماخلاو ةياملاو سماخنلا هرخا. عبارلاو

2 
 وو بس هتمظع ةرثكك دوحبس وربع يلع هوحبس_, ا ا



 ةياملاو نوسمخلاو يداحلا رومزملا >
 ظ :* طقف ثايلج زراب نيح ددعلا نع يراخ وهو دوادل ةصاخ بنتك رومزملا اذه ْ]

 تفلا يعباصاو انغرا اتعنص يادي * يبا منغ يعرا تسنك يبا تيب يف اباشو يتوخا يف تدك اريغص
 مانغا نم ينعفرو هكالم لسرا وه # هيلا خراص لكل بيرجتسملاو برلا وه يديس ملعا يذلا اذ نمف * ارامزم
 بيرغلا ءاقل يلا تجرخ. * برلا مهب رسي. ملو ءامظع مهو ناسح ىتوخا * هتحم نهدب ينهسمو يبا

 هديب يذلا هفيس تللس اناو #* هتعرصف برلا ةرقب هتهبج ين راجسحا ةثلتب هتيمرف * هناثواب يننعلف ةليبقلا
 ظ * ليارسا ينب نع راعلا تمعفرو هسءار تمعطقو

 * هقيفوت نحو هنوعو هللا دمج# ريمازملا تممت

 سلس

9 

 ميكحلا ناييلس لاقما

5-98 
1 5-4 06 

 4 م مي مما لوذلا لصفلا ش :ء
 * ةنطفلا لاوقا مهفت ابداو ةمكح بفرعا » ليارسا ينب يف كلم يذلا هضعاوم يأ ميكحلا ناميلس .لاثما

 باشلا يبصلاو ابردت مهيف رش ال نم يطعا اميككل * فقثملا فاصنالاو قحلا لدعلا مهفا لاوقالا .يجح لبقا
 مالكلاو لثملا مهفيف #* ةسايس يسقي هيقفلاو ةمكح رفوا نوكيس هذه عمس اذا ميكحلا نأل * اوكذو اسح
 ةدابعلا نسح هنولمعي نيذلا عيمجل ملاصلا مهفلاو هللا ةفاخ“ ةمكحلا ودب د مهزومرو .امكحلا اهنببأ رتز#
 ذخاتسف . * كلما ضيارف دعبت الو كيبا عيارش عمسا يبب اي * بدالاو ةمكعلاب نونوهي نورفاكلاو سما ودب هلل

 نم هركذ علتقنو ايح ةيواهلاك هعلتبنو # الدع الجر ملظب ضرالا يف ينم مدلا كراش انعم مله نيلياق . كوقلمي
 اعاشم اسيك انلك ينتقتسنف انعم كبيصن لعجاف # ميانغلا نم انتويب ءالمنو ةليلجلا هتيدق ذخانو * ضرالا
 يلا يعست مهلجرا نال * مهكلاسم نم كلجر لما قيرط يف مهعم نيضمت ال يبب اي * ةدحاو ةرصم انل نكتلو
 لحقلا نوكراشي نيذلا ءالوه نال # املظ ةعنجالا تاوذل بصنت ام كابشلا ناف # مدلا اوكفبسيل نوعرسيو رشلا

 نوممتي نيذلا عيمج صتخت قيرطلا هذه * يدر ةعيرشلا نيزواجتملا لاجرلا عارصناو # ءاوسالا مهسفنال نورثكي
 * ةرهاجع ديفت عراوشلا يفو مبست ذفنانملا يف ةمكحلا * رفكلا يلا مهسفنا نوبحسي مهنال ةعيرشلا ةيفانملا لاعفالا
 ةعدلا يود نأ ةلذم #* لوقت ةنيدملا باوبا دنعو نمكت نيردتقملا باوبا يلعو يدانت ناطيحلا اياوز نمو



 سحلا اوتقم نيقفانس اوراص املو مظعتلا نييهتشم نودجويف ءايبغالا اماف نوزحتسي ام مهلدع نامز مهل ماد امبع
 . امف مكوعدا تنك لاف #* يلوق مكملعاو يتمسن مالك مكيطعا اذناه * تاخاوتلا يف اولصح تاعبتلا تحير
 يلع انا كحتاس كلذل * يتاخبوت متعطا امو ةصقانتم يارا متلعجو # اهيلا متيغصا امف الاوقا تبهساو ٍنومتعطا
 مكيلا درو اذاو ةعبوزلاك رصعتس مكتعرصو ةنغب مييهلا مكمهد اذاو * كلالهلا مكيفاوي يتم مكب تممشاو مككاله
 * يننودج الف يننوبلطي رارشالا.مكل بهتسا الف يب متنعتسا اذا * كللهلا مكمهد اذا وا كننصلاو راصحلاو. مامتغلا
 * يتاخسبوتب نوزمتسي اوناكو يئاروشم يلا ةوغصي نأ اودارا الو * برلا ةفاخم اورثا امو ةمكحلا اوتقم مننال

 حاتجا صاحتتسالاو نولتقيس لافطالا نوملظي اوناك ام لدب مهنال #* مهقافن نم نولمتيو مهتيرط رامثإ نولكءايس كلذل
 * فوخ الب رش لك نم ءادهيو ءاجرلا يف نكسي ينعمسي نمو  نيقفانملا

 ْ يناثلا لصفلا 0
 اهتعندو مهفلا يلا كبلق تعفدو كلنذا ةمكدلا تنعمسو + كدنع هتابغو يتيصو مالك تلبتقا نا ينبا اي

 ناو * ميظع توصب سعلا تيغتباو كتوص هقفلا تنمو ةمكحلا تيعدتسا ناو # اه ظعتيل تلنبا يلا
 ةفرزعم فداصتو برلا ةفاغم مهفتس ذينيح # زونكلا نع شتفي امك اهنع تشحبةساو ةصفلا تلطت امك اهتيغتبا

 دضعيو # اصالخ مهتريس نوقتي نمل نرخ وهو * مهفلاو ملعلا هبجو نمو ةمكحلا يطعي برلا نال # .هللا
 ةفاك يلع موقتو فاصنالاو لدعلا مهفت ذينيحف * هنم نيعروتملا قيارط ظفحيو هقوقح يهانم اوظفحيل مهكلسم
 كظفحيو # انسح ادجع كسفن يف سهلا نوكيسف كبلق يلا تاج نا ةمكحلا نال * ةحلاصلا اياصولا .لاعفا

 * هيف اقدص ال ام ملكتي لجر نمو ةيدرلا ةقيرطلا نم كذقنيل *قئلرخاوا يرابلا ركفتلا كلنوصيو ديدشلا يأرلا
 عاجترالاب نيرشبتسملاو يواسملاب نيرورسملا اهيا د ةملظلا هانم يف اوكلستل هةميقتسملا قيارطلا نوكراتلا اهيا
 طسقملا مزعلا نمو !ديعب ةيوتسملا ىتحلا قيرط نم كولعججيل * ةجرعم مهجهانمو ةجوعم مبلبس يذلا * يدرلا
 اهلزنم تلعج دق اهناف + ىهلالا دهعلا ةيسانلاو ةقاذحلا ميلعت ةكراتلا ةيدرلا ةروشملا كنكردت ال ينب اي # ابيرغ
 ةميقتسم البس اوكردي الو اوعي نل اهيف نيكلاسلا ةفاكف * توملا ميحجلا دنع نيضرالا عم اهلامعاو توملا يف
 رابخالا * ةدهمملا لدعلا قيارط اودجو دق اوناكل ةحلاص اقرط اوكلس اوناك ول مهنال # مبكردت مل ةايحلا ينس نال

 ةعيرشلا نوزولجتت نيذلاو ضرآألا نم ددبت نيقفانملا قرطو د اهيف نوقبي هلعدلا وودو ضرآألا ينطاق اونوكي
 ْ * أهنم نوصقي

 5 كلاثلا لصفلا ظ

 .تاقدصلا د ةمالسو ءايح يو رمعلا لوط كديرتسف #* يلاوقا كبلق ظفحتألو يعيارش سنت ال ينب اي
 »* سانلاو برلا ماما تانسحلا يف نطفتن ىبساو »* ةمعن دهتث كقنع لوح اهدلقت كدنع نم نفت ال تانامالاو

 ننوكت 1 * كقرط موقتل اهفرعا كقيارط عيمج ينو #* عفرتت ال كتمكحاو هللا يلع الكوتم'كبلق لكب نك
 مركا * كماظعب امامتهاو ءافش كمسجهل ن د ذينيح »* رش لك نع مئجأو هللا قتا القاع كسفن دنع
 كرصاعم ضيفتو ةطنح اهولم كنيازخ يلتمتل + اهمجاون هطعا كلدع رامثا نمو ةطسقملا كباعتا نم برلا
 نبأ لك دلجتو هبحت نم بدوي برلا ناف * كخماو ينم رهضنت الو كبر بدا نم ماست هل ينب اي # ارمخ

 راهحا نم مركا اهنال + ةنطف دجو دق يذلا رملا ديعسو ةمكح دجو دق يذلا ناسنالا وه طوبغم # هليتقي
 نأل #* اهاوسي ام ميرك يش. لكو اهيلا اوندي نم لك اعيرس اهفرعيو * ثيبخ رما اهدناعي نلو ةسيفنلا رهاوجلا

 ةعيرشلا لمبعت اهناسل يلعو لدعلا .ثعبني اهمف نمو افرشو ةورث اهلامش ينو ةايعلا ينسو رمعلا لوط اهنيمي نم
 ' نيدنتسملاو اهب نيمصتعملا عيمجل ةنياص ةايح دوع يه *.ةمالسلا يف اهكلاسمو ةنسح قيارط اهقيارطو * ةمحرلاو

 دو



 . يجللا تققشت سحلابو + تاومسلا موس ةتطفلابو ضرالا نسا ةمكملاب هللا . * برلا يلع دنتسي نمك اهيلع
 كسفن ايمتل #0 يتيورو .يتروشم ظفحا كينيع ماما نم هذه طقست ال ينب اي # ءادنلا ويتابع

 ةمالس يف اقثاو كقرط عيمج يف بهذتل  كياظل اناجسماو, ءانه داعب نكرر اةمعت تقنع لع
 هعرج“ ةتابج نم شهدت ملو د اذيذل امون مانت تممن ناو فياخ ريغ نوكت تسسلج ناو *

 . عمتمت ال * عرعرنت اليل كلجر ىدطوتو كقرط يف نوكي برلإ نل #* ةرطافتم نيقفانملا ثابْو نم الو ةدراو
 نأ كدنكم يفو ادغ كيطعاف اعجار يلا دع لقت الو * هب كدي نيعت ءايش يف ماد ام اناسحا ريقفلاب لعفت ناب

 كيلع لكوتملا كلعم نكاسلا كقيدص يلع يشنت ال 9 * لبقملا مويلا هجتب !ذام ملعت ال كناف افورعم نالا. لمعت
 . * مهقيارط نبباشت الو ءايدرالا لاجرلا راغ نتقت ال 9 * اوس كب عنصي اليل اناسنا يداعت نا اناجحم رثوت الو * ءاوسا

 نكاسمو نيقفانملا لزانم يف هللا ةنعل * نيقيدصلا سلاج# اماو برلا مادق سجن ةعيرشلا يدعتي نم لك نال
 نيقفانملا اماو دجملا نوثري .امكهلا ' * ةمعل نيعضاوتملا منميو نيربكتملا بصاني برلا * كرابت نيطسقملا
 * اناوه اوعفرف

 59 ظ عبارلا لصفلا ظ "
 ينناف * يتعيرش اولمهت الف ةعلاص ةيده مكل يبيه ١ ينال » اهقف اوفرعتل اوغصاو مكيبا بذا اوعمسا ناملغلا اهيا

 * اهسنت ال ياياصو ظفحا كبلق يف انلوق يسرق يل اقر ناملعن * يما هجو يف ابوبعحتو يبال اعيطم انبا تنك
 :ثلدضعت اميكل اهمركأ * كيل ابوح ميس تاتنحتف اهتشعا * كرصنتف ةمكملا لمهت ال يمن مالك نع ضرعت ال

 ريصتل كتايح ونس كل رئاكتتف يلاوقا لبقأو يب اي عمسا * كرتستليمج ليلكابو ةمعن ةدايز كسار يطعنل

 اهتكلس نأ كناف + ةميقتسم مهانم ىف كاي تاير: ةمكقلا ىبارط ةتلدلعا يان * ةريدك كرمع قرط كل
 * كتايح يف كسفنل هظفحا هكرتت الو يبدا ذختا * بمسعتت امف اهيف ترصاخ نأ كتاوطخ لقرعتت امف

 او هيلا بهذت آل نيركسعم اولزن عضوم يأ يف * مهتيارط لئامت ال ةعيرشلا ةادعو اهبلا يجت ال نيقفانملا قرط

 * نوماني امف مهمون عزتنا دق رشلا اولمعي مل نأ نوماني ام مهناف #2 مهتعص لذبتساو مهنع عنجأ هيف رضع

 ءالءالنت ةروصلا هذبب نيطسقملا قرط اماف * ةعيرشلا يدعتملا رمغلا د قافنلا ماعط نولكءاي نيذلا نال

 غصا ينب اي * نورثعتي فيك نوملعي امف ةملظم نيقفانملا لبس امأو د راهنلا موقتي نا يل نويصتسيو رونلاب
 :ءافشم اهنوفداصي نيذلل ةايح ناف * كبلق يف اهظفحا كعيباني ضقنت ال يتح * يتاملك كندا ملستتلو يلوق يللا

 كنم دعباو يوتلملا مفلا كننم عرتنا + ةايعلا جراخع هنم ناف كبلق ظفحا ظفحتلا ةفاكب د هرشب لكل
 / لعجاو * ةطسقم اهتاراشا يموتلف كنافجاو ةيوتسم اروما رصبتلف كلنيعو #* اديعب نيتملاظلا نيتفشلا
 ناف يدرلا ىيرطلا نم كلجر ددرأو رسايملا او سايملا يلا نيج ال * كتقيارط موقو ةموقم اقرط : كيلجرل

 ةموقتم كقيارط تننا لعجاف يه ةجوعم رسايملا نم يتلا ميهانملا ند نمايملا نم ينلا قرطلا فرع دق هللإ
 ' * ةمالسلا يف ابل قرط ككلاسمو

 سماخخلا لصفلا

 ال يقفش سح كل يمواف اهلإص اركذ كظفحتأ +. نلازثا ا فليععت اه, .لطعلاو قمت قا غصا ينب اي
 هدجت مث * ةريسي ةدم ككنح مسدي ةينازلا ةءارمالا يتفش نم رطقي لسعلا ناف # ةعللط ة ”ءارما يلا غصت
 مهطعتو اهنولمعتسي نيذلا ردح ةوامغلا لحرا نال * نيمف يد فيس نم رثكا افهرمو مقلعلا نم ةرارم دشبأ أريخأ

 ينم عمتسا ينب اي نآلاو * اعيرس ةفورعم سيلو ةرطخ اههضادم هر يا نرمي
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 كريغ ىلا كتايح عفدت اليل # اهلزنم باوبا يلا ندت ال ةديعب اهنم كقيرط لعجا # يلاوقا ضقنت الو

 يف مدنتو #* ةيبنجا لزانم يلا كباعتا لخدتو كتوق نم ءابرغلا عبشت اليل * كمحري ال نم يلا كرمعو
 ام . * تاخاوتلا نع يبلق ”منجحو بدالا تنتقم فيك لوقتف * كمسج نامه ىوععشت .يح كرخاوأ

 طسو يف ءوسلا ةفاك يف تلصح ةريسي ةدم يف * يللا يف هتيعو الو ينملعيو ينبدوي ناك نم توص تعمس
 كعوبني نم هايملا كل بكستلو * كعوبني رايبا نمو كيناوا نم هايما برشا #* عمجاو ةسينكلا
 يذلا كعوبني * بيرغ دحا اهيف كنكراشي الو اكلم ثلدحو كل نكتلو * كعراوش يف كدهايما كلستلو
 دتعتلف كل يتلا كتمعن ةرهمو كتبحع ةليا كقناعتلو * كتيثادح ةءارمأ عم حرفاو اصمصخ كل نكيلف ءاملل

 صمت الو ةبيرغلا ةءارمالا يلا صت ال »* ةريثك ريصت اهتدوم يلا كدايقنا يف نأل تقو لك يف كلب نرثقتو كل
 * اهلك هقيارط بقاري وهو يه هللا ينيع ماما لجرلا قرط نأل * كتءارما تسيل ةءارما يدعاس سمالت الو اهيلأ

 ال نيذلا عم ينوت هنال اذه # اموزجح هاياطخ ليادجب طبري دحا لكو ناسنالا صنتقت ةعيرشلا ةزواجتملا لاعفالا

 * هتوابغ لجا نم كلهو هريمعت ةرثك نم يقلاف مهل ابدأ

 * همف يتفشب قهويو هاتفش ناسنالل ايوق اخف نآل * تودع يلا تدي تملسا دقف كلقيدص تنمض نا ينب اي

 درحا رجفتم ريغ بهذا كقيدص لجا نم نيحلاطلا يديا يف تلصح كانال ملست هب كيصوا ام لمعا ينب اب
 ,قهولا نم لازغلا صلغتك صاخغتل + كنافجاب صنتقت الو امون كينيع طعت ال * هنمضت مزتعت يذلا كقيدص
 نال #* ةمكح ابهنم رفوا رصو اهقرط لئامف اهتيار اذاو ةلمنلا يلا بهذا زجاعلا اهيا * فلا نم رياطلا تالفناكو
 داصخلابو اهماعط داصخملا ذئم دعتست  اهمزلي ديس رما تمت يه الو اهرطصي نم اهل الو ةحالف اهل تسيل نا كلت

 اهباعتاو ةبيجع ةقرط اهتعانص لمعت يه لعافلا لثم اهنا فرعاو ةلملا يلا بهنا وا ةويظع ةريخذ عنصت
 اهتوق يف ةفيعض اهنا عم ةفرشم ةروثام سانلا عيمج دنع يهو ةعصلا ظفح اهنولمعتسي ةماعلاو ثاولملا يلا لمحت
 مانت * مونلا نم ضهنت يتم احيرط عجطضت ينم يلا زجاعلا اهيا * تملصنو ةمكحلاب تسركا ابتال تسمدقف

 ةتافلاو يدر رفاسمك زوعلا كيفاوي اذام مث د اريسي ثتاردص كيديب قناعتو اليلق سعانتتو اليلق سلجو اليلق
 * يدر ناسناك كنع ةقافلا فرصنتو عوبنيلا ضيفك كداصح يجياسف زجاع ريغ تمنك ناو يعسلا ديج ييفك

 تاراشاب ملعيو هلجرب لديو هنيعب زمغي اذهبف ةعلاص تسيل اقيرط كلسي ةعيرشلا يدعتملا يبغلا ناسنالا

 اذهلو # ةقلقم اجويه ةنيدملا يف صبني تمقو لك يف هتيم هذه نمف .اوسالا يشني يوتلملا هبلقب # هعباصا
 لجا نم هللا اهتقمي يتلا ءايشالا عيمجب رسي هنال #* هل ءافش ال اميشهتو ةمزج عطقي عارساب هكاله يناويس ببسلا
 هيدر راكفا يثنملا بلقلاو # الدع امد ةكفاسلا يديالاو ملاظلا ناسلو مظعتملا نيع ىححنت * سفنلا ةساهن

 ينب اي »* تامكاحم ةوخالا طسو يلا ريسيو هبذكب قرتحس ملاظلا دهاشلا * رشلا لاعتفا يلا ةعراسملا لجرالاو
 ام نيا * كقنع يلع اهب دلقتو نيح لك كسفن يلع اهقلع * كما صضيارف دعبت الو كيبا عيارش ظفحا
 جارس ةعيرشلا ةيصو نأل * كبطاخت تصين اذا اميكل كظفحتن تدقر ام ينمو كنعم نكتلو اهبهعصتسا تيشم

 كنبلغت ال * بيرغلا ناسللا ةياشو نمو لجر تاذ ةءارما نم كظفعتل * بيداتو ضيبوتو ةايح قيرطو
 داطصت ةءارملا ةدحاو ةزبخ اهرادقم ةينازلا ةميق ناف # اهنوفج كفطخت الو كينيعب صنتقت الو لامجلا ةوبش

 قرتمي امو رانلا رمج يلع هدحا اشمتي مآ # هبايث قرت امو اران' هرج يف دحا طبريا * ةميركلا لاجرلا سوفت
 نم ديص نأ ايهعتسع سيلو # اهسملي نم لك الو ءاربتي ام لجر تاذ ةءارما يلا لخدي نم اذكه # هالجر
 هكلتمي ام عيمج يطعيو قرس ام فاعضا ةعبس يدي هيلع ضبق ناف #* ةعياج اسفن عبشيل قرسي امنا هنال قرص



 نل هراعو اناوهو اعاجوا دبكتيو # اكاله هسفنل عنصتسي هتنطف ةرازن لجا نمف قسافلا اماف * هسفن يهبل
 نع عودبب ةوادعلا يدافي الو * ءاضقلا موي يف هل يري امن ةريغ بعوم اهلجر بضغ نال + دبالا يلا ىعتمي

 + ةليزجلا ايادبلا اهلعت الو ءادغلا عاونأ

0 

 ها وسو ه0 لا ايوا يأ ماوصل
 كتحراط نا ةثيبخو ةبيرغ ةءارما نم كظفعتل #2 هفرعت نمم صخا كسفنل ةنطفلا عنطصاو كتخا نوكت
 لاهجلا دالالا نم هرصبت نمذ د عراوشلا يلا ةفرشتسم ثبلت ابتيب ةذفان نم اهنال * اهنسح كسلتخت لاوقاب
 يليللا توكسلا نوكي نيح يياسملا مالظلا يف * املكتم اهتيب دراوم ةفطع دنع د: هزييمت صقني ايشمتم اباش

 ةمهنو ةريطتسم ابنال * ةرياط ثادحالا بولت لعجمت يتلا ايناير اعون ةذحتم ةءارمالا هيقتلت » يمعاتقلاو
 اذا مث + هيواز لك دنع عراوشلا يف انيح نمكت اهتيب يراخ ام ةدم ممطت # اهلزنم يف نانكسي ام اهالجرو
 كلايقتسا يلا تجرخ اذهل * يروذن يضقا مويلا يدنع ةيمالس ةيحن هذه #* هجو ةحاقوب هتجانو هتلبق هتلوانت
 دق * رصعع نم يتلا فهللاو حراطملاب ا ل ع 3 كتدجوف كاهجو يلا ةقيات

 لاعت رحسلا يلا ةبحلا عتمب عتمتن مله #* ةريرذلا بصقب يتيب تشش تششرو نارفعزلا يعمينم يلع تعفن
 دعب مهارد ةرص هديب ذخأو * ةديعب قيرط يف بهذ دق ارضاح لزنملا يف سيل يلجر نان *» قشعب بلاقتن

 راطتساف # اهيتفش نم قهاوملاب هتشهداو لصتملا ريثكلا ثيدحلاب هتلظتساف د هلزنم يلا دوعي 0 مايا
 مهسب هدبك يف حورج“ ليا لثم وا + روجاسلا يلا قاسي بلك لثم وا مبذلا يلا قاسي روثك اهقعأو عراف يشل
 * يمف لاوقا يلا غصاو ينعمتسا ينب اي نالف * يعسي هسيفن كاله يف هنا ملاع ريغ صفلا يلا رياطلاك عراسي هقشر
 نيذلا ددع يصح ملو مهتسرتفاو نيريثك تمحرج دق اهناف + اهجحهانم يف نلظت الو اهقرط يلا كبلق نم ال

 5 يا ا نا نا »* مهتلتق

 ظ نماثلا لصفلا

 ابنال * تاقرطلا طسو يف تمفقو دقو يه ةيلاعلا قهاوشلا 3 * ةئطفلا كيطعتل ةمكعحلاب ديشت تنا
 اي« يتوص عفرا سانلا ينب يلاو عرضتا سانلا اهيا مكيلا * حدمت لخادملا ينو نيردتقملا باوبا دنع نمكت
 نم يدباو ةفيرش اظافلا لوقا ينناف ٍينوعمسا # هيف مكبلق 0 مهل ابدا ال نم ايو ابردت اومهبفت ةعدلا يوذ
 0-0 لدعب يمف لاوقا لكو #“ يماما ةضوفرم ةبوذكلا تاوفشلاو اقدص ذيب يتلح نأل د ةيوتسم ًالاوقا يتاوفش

 ابدا اوذخ ه» املع اهودجو دق نيذلا دنع ةموقتمو اهنومهغي نيذلا دنع ةيوتسم ابلك » جوعم الو بعص اهيف

 لضفا ةمكحلاو سردنت يقنلا بهذلا تاسوسح“ نا : * زيربالا بهذلا نم لضفا ةفرعم اوملست ةضف اوذختت الو

 ةفرعملا' توعد اناو ةروشملاو يارلا يف نكاس ةمكحلا انا  اهاوسي ام سيفن ميرك لكو اهتميق ةليزجلا رهاوجلا نم
 معا قرط تضغبإ دق انا رارشالا قيرطو ءايربكلاو مظعتلاو ملظلا تمقمت برلا ةيشخ ه# داعملا ركذو
 1 «.لدلا نوردتقملا بتكيو تاولملا كلمتت يب # ةوقلا يل ةنطفلا يل روصتلاو ةروشملا يل + ةيوتلملا
 يدنع »< .يلنودجخل يننوبلطي نيذلاو ينوب نيذلا بسحأ انا :* ضرألا ءارممأ كدسمي يبو ءامظعلا ناش مظعي

 لضفا ينالغ ناف ميركلا رهوجلاو بهذلا نم لصفا ينوذخو يونطتقاف #* لدعلاو ةريثكلا دياوفلا .انتقاو دجملاو انغلا
 نيذلا عدوا اميكل د فرصتا لدعلا يهانم طسو فو كلسا لدعلا قيرط يف انا » بهتنملا بهذلا نم
 يلا رومالا ركذتا مول لك ٠ تارب داصلاب '. مكريشلا تادب نأ 3 ةئاريغلا نم مهزونك ,المأو ذميأن هةبدق يننوبحت
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 ضرآلا عنصت نأ لبق يدبلا يف ينسسا #* رهدلا لبق هلامعا يف هقرط ودب ب ينقلخ برلا رهدلا ٠ ذنعع اهدعأ

 ب * ينعنص اهلك لولتلا لبقو لابجلا دطوي نأ لبقو * هايملا نويع ثعبنت نأ لبق ميجللا قلت نا لبقو

 املو ارضاح هعم تنك ءامسلا موس نيح #* ءامسلا تح يتلا ةيربلل ةنوكسم د اي اروك عنص
 * ةقيثو ءامسلا تمحت يتلا عيبانيلا لعج املو ةيوق العلا يف يتلا مويغلا عنص نيح .#* حايرلا قوف هشرع درفا
 لك ههجوب حرفا تسلك موي 0 و كدئع تملك عئسأر .ةيوق ”ضرالا ساسأ عنصو

 يذلا لجرلا طوبغمق ينعمتسأ يب اي اي نآلاف » سانلا ءانياب رشبتساو ةنوكسملا عادتبا لمك نا حرف امل » كمقو

 ينعمسي يذلا ناسنالا طودغمف د هولذرت الو .امكح أونوكو بداآلا اوعمسا » ينرط ظفح يذلا ناسنالاو ينعمسي

 + اهئاريا ديفتسي برلا نمو ةايهلا جراخم يجراخمم نال + ىيلخادم نازوا ظفحتو يباوبا يلع موي لك ربسي يذلاو
 0 توملا نوبح يننوتقمي نيذلاو مدسفن يلا نوبنذيو نوقناني امنا يأ ! نويطختل ن .يدذلاف

 عسانلا لصفلا

 تسوسو اهرمخ ساك ف كمرحزمو اهاياع كتم! لو :: نيطاسأ عبسبل 43 لطعو اتمب اهل تمتمأ ةمكعلا

 نيذلل تلاقو يلا يتلا ف ظليت ناك نم * ةلياق هسا يل لاع ءادنب ةيعاد اهديبع تلسراو #* اهتديام
 دبالا يلا اوكلمتل ةرابغلا اوكرتا * مكل اهتجزم يتلا 0س ارشأو يزابخا نم اولك اومله د ةصقان مهءارا
 0 عدوي نمو اناره هتاذل ذخايس ؛ايدرللا بداي نم * .اهقن 0 ف نوموتتو رد ةنطفلا اوبلطاو

 07 فلا ةقاغنم ةمكحلا ادم 0 0 0 ل فرع ةمكح "- نوكيف ةوح " ميكعلا طعأ
 نينس كلذب ديازتتو اليوط انامز شيعت لاحلا هذهب كنال #* ةعيرشلا فرعت 0 نهذلاو اهقف نيطسقملا
 نمف كثدحو .اوسالا فرعتسف ايدر ترزب ناو كياقفولو كسفنل اميكح نوكتلف اميكح نكت نا ينب اي # ةايعألل

 كلسو ةحالف لبس يف لضو همرك قيرط كرت هنال ةرياط ارويط يراجب اذه لئمو حايرلا يعاري كلاذف بذاكلاب قشي
 يف لصعت ةروسمجلا ةلهاجلا ةءازملا ا ل ل

 ةيعدتسم # ارهاظ عراوشلا يف يسرك يلع اهلزنم باوبا يلع تسلج امبرف #* الجخ فرعت امو ريلا نم زوع

 . * ةلياق صقان هيار نم يلا تزعواو يلا منجيلف ةوابغلا ليزج مكيف وه نم * مهقيرط ةموقتملا نيرتمملا
 هناو نوكلهي اهنم نييضرالا نا ملع دق ام اهعمسي نمف # ولعلا ةقرسلا دي م اوسمال
 لا رافت دلك كلاي افرك هقول نيت دو سول ايل و تلا 3 ادار رثلا نكالا رايلا ضنتم لسبب

 اليوط انامز شيعتل كل تسسيل نيع نم نب ملا ءاملا نم دعتبا يبنجالا ربنلا زفق قيطتو بيرغلا
 00 ش يم رس تالا

 رشاعلا لصفلا

 » توملا نم يمضي لدعلاو ةمثا عفنت ام لاومالا 8 * هما نزح يبغلا نيالاو هابا رسي ميكحلا نبالا
 * ينغتست ناعجُملا يدايا 0 .لذي رقفلا * نيقفانماا ةايح مطحبإو ةلدع اسفن عوجلاب لقي نل برلا
 نوكي ةعيرشلا زواجتملا نيالا رلا نم صلغتي بيبللا نبالا امداخ لمعتسي لهاجلاو اميكح نوكيس بددادملا نبللا
 ركذ #* هل ادح ال احون يطعي نيقفانملا مف لدعلا يذ سار يلع برلا ةكرب < برشلا ميرب ايلاب نداصعلا يف

 .نم لقرعتي هيتفش يلع ءاطغ ال نمو اياصولا لبتقي ميكحلا بلقلا * دمخ قفانملا مساو حدمي نيطسقملا
 هينيعب زمغي نم *  هلاح فرعتس هقرط سكعي نم اقثاو كلسي احداس عنمصت الب. كلسي نم »* تاجاوعتلا .

 نيقفانملا مفو طسقملا دي يف ةايحلا نيع # ةمالس عنطصي ةرهاج#ب بوي نمو انازحا لاجرلل عمج شغب



 ةمكح هيتفش نم يدبي نم # ةقادصلا مهاشغت نوكحامي ال نيذلا ةفاك هيلع صبنت ةضغبلا * كلالبلا هبه

 ةنيدم .اينغالا ةينق *'مشهتلا هبقاصي دوسحلا مفو سهلا نومتكي ءامكحلإ * هل بلق ال الجر اصعب برضي
 ةايهلا قرط #» ةيطخ نيقفانملا تارمثو 0 عنصت نيطسقملا لامعا د نيقفانملا مشبي رقفلاو ةنيصح

 تايرفلا نوزربي نيذلا ةوادع اهبحاص ىشغت ةملاظلا تافشلا 2 * لضي بوي 2 يذلا بدالاو بدالا اهظفحي

 ةربتخ“ ةضف * ابيبل نوكي هيتفش يلع قفشي نمو ةيطغلا نم تلفني مل مالكلا رثك نم »* اريثك .ايبغا كيلوا
 برلا ةكرب #* ةقافلا يف نوفوتي ءايبغالاو تايلعلا فرعت نيطسقملا تاوفش # البي قفانملا بلقو طسقم ناسل
 يتنت ةمكحلاو ءاوسالا لمعي هناسلب يبغلا * بلقلا يف. نزح هيلا فاضني امو هنيعب اذه طسقملا سار يلع
 أذا طسقملاو قئانملا ديبي ةعبوزلا روبع يف د ةلوبقم طسقملا ةوهش كالملا يف ددرتي قفانملا » ةئطف ناسنالا
 * هيعصتسي نمل اراض ةعيرشلا زواجت كلذك نينيعلل ناخدلاو سارظألل راض مرصعلا نا امك  دبالا يلا ملسي دياحت

 نصح #* كلبي نيقئنانملا ءاجرو نيطسقملا موادي رورسلا * صقانتت نيقفانملا وئنسو امايا ديزت تملا هيشخ
 مف . * ضرالا نونكسي نل نوقفانملاو رهدلا ادم يخارتي ام طسقملا د ءاوسالا يلماعل ميشبتلاو برلا ةفاجص رابلا
 * اقولام يوعتي نيقفانملا مفو امعن رطقت نيطسقملا سانلا تاوفش # ماتجي ملاظلا ناسلو ةمكح رطقي طسقملا

 ظ ْ رشع يدانجلا لصفلا ١
 ناوبلا كانبف مظعتلا لخدي ام ثيح # هدنع الوبقم طسقملا رايعملاو برلا مادق ةلوذرم ةشاغلا نيزاومل

 نيموقتملا سانلا لدع * ملظلا هيف روهتي قافنلاو اهيف بيع ال اقرله© موقيو دهمي لدعلا * ةتامشو ةعراسم
 نيقفانملا رخثو هاجر كلبي نل طسقملا لجرلا افوت اذا * ةرواشملا مهمدعب نوذخوي ةعيرشلا نع نولداعلاو مهيمن
 نسحو ةنيدملا لهال يف نيقفانملا مف يف * هضوع ققانملا ملسيو صنقملا نم تلفي طسقملا * لوحضي
 تاله ينو رفحتو مدهت نيقفانملا هاوفابو ةنيدملا ملطصت نيطسقملا تاحلاصب #* ارسيو مهل ءاجر نيطسقملا
 قمغتملا ناسنالاو مهوارا صقن ةثيدملا لها عزفب »* ةنيدملا ناش اولعي نيموقتملا ةكربب * جاهتبا نيقفانملا
 سيل نم ٠ * رمالا متكت ةقثلا ةمسنو عمجلا يف ءارالا نلغي ناسللا ينثملا ناسنالا د توكسلا بعصتسي لقعلا
 .اطسقم طلاخ اذا رشلا لمعي ثيبغلا #* ةليزجلا ةرواشملا ين وه صالغلاو ةقرولا طوقسك نوطقسي ريبدت مب

 نوزجاعلا تالدعملا ةتقاملا ةءارملا ناوهلا يسركو افرش. اهلجرل ضهنت ةروكشلا ةءارملا * نوصتلا ركذ تقميو

 قفانملا .* موحرلا ناسنالا ريخخلا لمعي هسفنب #* ةورثلا يف نودطوتي ةماهشلا ووذو نيرسعم نوريصي ءانغلا ووذ
 يلا يرجي قفانملا ضكرو ةايعلل دلوي طسقملا نبالا * قىعلا باوث لمعي نيطسقملا لسنو ةملاظ الامعا لمعي

 يقلي نمو #* هدنع نولوبقم مهجهانم يف بيع ل نيذلا عيمجو ةيوتلملا قيرطلا برلا دنع هةلاذزر * توملا
 كلذك ةريزنخ فنا ين طرقلا لئم * انيما اباوث ذخاي الدع عرزه نمو بيقاعم ريغ نوكي نإ املظ دي يف ادب

 نوعرزي موق نوكي * كلهي نيقفانملا اجرو ةحلاص ابلك نيطسقملا ةوهش * يدر اهزييمت ةءارعأ يف نسعلا
 , سفن لك * نورسعيو مهلاح صقنيف نوعمج# نونوكي موقو اهنم رثكأ مهل لصحتب“ مهل يتلا ءايشالا نورذبيو
 سار يلع لمت ةكربلاو ممالل اهفلختل ةطنحلا عمج نمو * انسح هلكش سيل بوضغلا لجرلاو ةطيسب ةكرابم

 لدملاو .انغلاب قئاولا * هكردتس تاهلاتلا ىغتبملاو ةحلاص ةمعن سمتلي تاحعلاصلا لماعلا * يهغسلا يطعملا '
 مدختت يبغلاو احاير ثري هلزتم يف انسحن فرصتي 3 نم » هرون قرشب نيطسقملا دضعي نمو طقسي أذه هب

 طسقملا ناك ناف * اهدح لبق لزتعت ةعيرشلا نع نيلداعلا سوفنو ةايحلا ةرجش عنوت لدعلا رمث نم ه# لقاعلا

 * رهظي نيا قفانملاو يطاخلاف صلخي دهجلاب



 . . رشع يناثلا لصفلا :

 كلذف ةمعن برلا دنع دجو نم # الهاج كاذن تاخبوتلا تقمي نمو سعلا بحي بدالا بح نم

 نيطسقملا لوصاو هل ةعيرش ال نم لبق نم موقتي ام ناسنالا * هنع ضرعيس ةعيرشلا زواجتملا ناسنالاو لضافلا
 * ءوسلا لمعت ةءارما لجرلا كلهت اذكه بشخغلا ين ةدودلا ةلزنمب ابلجرل اليلكا ةمبشلا ةءارمألا د علتقت نل
 يلا * مبهيجني نيموقتملا مفو ةشاغ نيقفانملا لاوقا * شوشغلا نوربدي نوقفانملاو تاموكح نيطسقملا راكفا
 لكانلاو سانلا هحدمت هيقفلا مف »* ةتباث يقبت نيطسقملا لزانمو كلهيو ديبي تمفلو قفانملا هجا .ام ثيح

 + ازبخ باتكت وهو ةمارك سفنل لعج# نمم لضنا هتاد مدخل لماح رطخ يف يذلا ناسنالا »* هب ءازهتي بلاقلا

 زابخالا نم ىلتمي هضرا ملف نم * ابل ةمحر ال نيقفانملا ءاشحا مناوجو همياهب سفنا يلع فارتي طسقملا

 * اناوه هنوضح يف دجحس رومغلا تالحم يف ذتلم نوكي نم ةصقان مهءارا ليطابالا تارورغ نوراج# نيذلاو
 اغلا يف طقسي هيتفش اياطخ لجا نم يطاحلا + ةنايص يف نينموملا نيدباعلا لوصاو ةييس نيقفانملا تاوهش

 يلتمت منلا ةرمث نم * سوفنلا مغي باوبالا يف يقلتي نمو محريس اموقتم ارصب رصبي نم اهبنم تلفي طسقملاو
 * ةروشملا عمتسي ميكحلاو مهماما ةيوتسم لابجلا قرط * هيتفش ةافاكم :يطعيسو تاريخ ناسنالا سفن
 شاغ ملظلا دهاشو ةحوتسم ةناماب ربخيو دعي طسقملا + هتناها متكي ركانملاو هظيغب ربخ# هموي نم لهاجلا
 ظ دهاشلاو ةداهشلا فبتقنت ةهقداصلا تاوفشلا »» يدصت ءامكح نسلاو فيسلاب نوحرج# مهنا نولوقي موك 3 نوكي

 طسقملا يضري ام د نوحرفي ةمالسلا نورثوي نيذلاو تاحعلاطلا يثني بلقلا يف شغلا د ملاظ ناسل هل لومجعلا

 ةلوهسب كسمت نيراتخملا دي + تانههلا هاقلت ءايبغالا بلقو سهلا يسرك هيقفلا ناسنالا * هدنع لوبقم
 افراع نوكي طسقملا »رست ةعلاصلا ةراشبلاو طسقملا ناسنالا بلق قلي عزجملا مالكلا  رسالل نونوكي نولغدلاو

 لاني نل شاغلا * مهلضت نيقفانملا قيرطو مهرورش مهدرطت نويطخملا ةعيدو تسيل نيقفانملا ميازعو هقيدص
 * ةدروم توملا يلا نيدوقحلا قرطو ةايح لدعلا قرط يف #* ةميرك هتينق رهاطلا لجرلاو اديص

 ظ رشع كلاثلا لصفلا ظ

 نيلداعلا :سوفنو ملاصلا لكءاي لدعلا تارمث نم # كالهلا يف لصح يماعلا نبالاو هيبال عيطم بردملا نبالا .

 تاوبشلا يف + هسفن شهدي هيتفشب روسجلاو هسفن نوصي همف ظفح نم # اهتاقوا ريغ يف كلهت ةعيرشلا نع
 نوكي امو يزختسي قفانملاو طسقملا هضغبي ملظلا مالكلا د مامتهالاب ةماهشلا يوذ يداياو لمعي ال نم لك نوكي
 مهسفنا نونغي موق نوكي #* نيحلاط نيقفانملا لعجت ةيطخلاو مهقيرط يف ةعدلا يوذ ظفح لدعلا * ةلاد هل
 * اديعو مواقي ام نيكسملاو وانغ ناسنالا سفن .ادف * ةليزج ةورث يف مهسفنا نولذي موق نوكيو مهل ءايش الو.

 * نومحريو نوفءارتي نوطسقملاو اياطخلا يف لضت ةشاغلا سفنالا يفطني نيقفانملا وضو نيح لك نيطسقملل رونلا
 نمو ةصقانتم ريضت ملظب اهيلع صورحملا ةمعنلا # .ءامكح مهسفنا نوفرعي نيذلاو ءاوسالا لمعي همظعتب ملاطلا
 * لصف 2 بلقلا هب نيعي فورعمب ءادبي نهي ضرقيو فءارثي طسقملا #* هلام رثاكتي ليمج ريبدتب هسفنل عمجل

 بمهري نمو رمألا تلاذ هب نوهي رماب نوهي نم * ةعللصلا ةوبشلا ةايحلا ةرجش نال لمالا يلا قياسلاو هب دعاولا نم
 * هقرط موقتتو ةرسيتم هلامعا قيارط هل نوكتس ميكا دبعلاو لام يش هل نوكي نل شاغلا نبالا يفاعي اذه ةيسولا

 ةعيرشلا فرعت نا جلاصلا نهذلاو نص منمي ملاصلا هقفلا * دمفلا هلتقي هل القع ال نمو ةايح نيع ميكحلا ةعيرش

 طقسي روسجلا كلملا # اهريطو هتليِذر طسب دق يبغلاو ةفرعمب لمعي بردم لك * كالهلا ين نينواهتملا قرط
 تاوهش #* فرشي تاخاوتلا ظفحا نمو ناوه#و رقفلا عزتني بدالا »* ةيجض' نيمالا لوسرلا ءاوسالا يف



 أ

 نمو اميكح نوكي ءامكحلا يشامي نم * ةفرعملا نم ةديعب نيقفانملا لامعاو سفنلا ذذلت انسح نينموملا
 ناسنالا * تاريخلا مهكردت نوطسقملاو مهرورش مهدرطت نويطخملا * مهب فرعيس لابجلا عم احباط يشمتي

 نوملاظلاو ةريثك نينس ءانغلا يف نوشيعي نوطسقملا » نيقيدصلل رثكت نيقفانملا ةورثو نينبلا ءانبا ثري ملاصلا
 عبشت لكأ اذا طسقملا #* مامتهاب هبدوي هنبا بح“ نمو هنبا تققمي هاصع يلع قفشي نم ه# اعيرس نوكلهي

 * ةرسعم ةجاتك# نيقفانملا سفناو هسفن

 رشع عبارلا لصفلا

 نمو برلا يقتي اميقتسم كلاسلا #* اهرفحنو اهديب اهبرخت ةلهاجلا ةءارملاو لزانملا اونتبا تاميكحلا .اسنلا
 فلاعملاف رقب نوكي ال عضوم #* مهظفحت ءامكحلا تافشو ةميتشلا اصع زربت لابجلا مف نم ٠ * نابي هقرط جرعي
 * بدذكلاب قرتحي ملاظلا دهاشلا» بذكي نل قودصلا دهاشلا * ةرهاظ رقبلا ةوقف ةريثكلا تالغلا ثيحو ةفيصن
 ناسنالل ةدداضم ءايشالا ةفاك » هدوجو رسيتم ةنطفلا يوذ دنع سعلاو اهدمجت الف ةمكح رارشالا دنع بلطت
 لزانم # ةلالصلا يف ءايبغالا ةهافشو مهقيارطب فرعت نيبردملا ةمكح # ةميكحلا تاوفشلا سعلا ملسو لهاجلا
 !ذاو ةنيزح هسفن ساسعلا لجرلا بلق # ةلوبقم نيطسقملا لزانمو مادهنالا بجوتست ةعيرشلا نع نيلداعلا.

 اهنظي قيرط نوكت هتباث يقبت نيموقتملا نكاسمو ديبتو ماتع نيقفانملا لزانم #* مظعت هطلاختا امف حرف
 * مونلا يضقت اهرخاواو نزح اهيف طلتخي ال حارفالا * ميحجلا قامعا يلا يصقت اهرخاواو ةيوتسم اهنا سانلا
 بردملاو مالك لك قدصي عيدولا جداسلا # هلاعفا نم عبشي ملاصلا ناسنالاو هقرط نم يلمتي بلقلا روسجلا
 * ميثالا طلاخي متاذ يلع هلكوتبو هتاذ يلع لكوتم لهاجلاو رشلا نع منج يشخ اذا ميكحلا #* ةبوتلا يلا يجي

 ةليذرلا نومساقتي .ايبغالا * ةريثك بياون لمتحي لقعلا قيقدلا لجرلاو ةرواشم الب لمعي بضغلا داحلا
 ءاقدصالا * نيطسقملا باوبا يدل نومدخت نوقفانملاو نيعلاصلا يدل نوقلزي رارشالا * سهلا نوكسمي نوركملاو
 : بيوطم نيكاسملا محري نمو يطخ ءارقفلا نيبهي نم #0 نو ريثك ءاينغالا ءاقدصاو نيكاسملا ءاق دصالل نوتقمي

 ةنامالاو ةمحرلا اوفرعي نل .اوسالا نوعدبملا اقحو ةمحر نوعنطصي نوهلاصلاو يواسملا نوشني نوملظتسملا نوملاظلا
 عجوتي ال نمو ذذلتملاو ملاص دحاو ىش دجوي هب متهي ام عيمج يف * تاحلادلا نيعناصلا دنع ةئامالاو ةقدصلاو

 ءاوسالا نم سفنلا يجني قداصلا دهاشلا * يدر ءايبغالا لاحتو ركملا ءامكحلا ليلكا * ةقافلا يف نوكيس '
 ةايعلا نيع برلا ةرما #* ةدعاق هدالوال فلخي اهذغتمو ةوقلا برلا يوقت يف * بذكلا ين ابقرحب شاغلاو
 ناسنالا * بععشلا ينفي ردتقملا ميشهتو ةريثكلا همالب كلملا فرش # توملا يف نم منج نا اهلعاف لعجت

 سوسو بولقلا بيبط بصغلا عيدولا ناسنالا * يوق لهاج متاشلاو لقعلا ةقد يف ظحلا ليزج نوكي لهمتملا
 دعبي قفانملا * نيكسملا محري همركي نمو هقلخ نم ظيغي ريقف يلع غبي نم * شاشجلا بلقلا ماظعلا
 :ةمالا يطغي لدعلا * لهاجلا بلق يف فرعت نلو ناسنالا ةمكح حلاصلا بلقلا يف * لدع هربب قثاولاو هتليذرب

 * ناوبلا عزتني هفرصت نسحباو كلملا دنع لوبقم بيبللا مداخلا # ليابقلا صقنت اياطغلا

 ش رشع سماخغلا لصفلا
 . ربخم ءايبغالا مفو ظيغلا ليامش ضهنت ةمزاجلا ةّملكلا * بضغلا درت ةظفحتملا ةبواجملاو ءالقعلا كلهي ظيغلا

 هنوصي نمو ةايحلا ةرجش ناسللا افش » نيحلاصلاو نيعلاطلا بقرتت ناكم لك يف برلا انيع * .اوسالاب
 لدعلا يف # ةيردلا رفاوتم كلاذف هاياصو ظفحي نمو هيبا بيدانب ءازهتي يبغلا دلزلا * احور يلتمي هظفحيو

 تارمثو ةليزج ةوق نيطسقملا لزانم يف مهلصا ةلمج# ضرألا نم نوحاتجي نوقفانملاو ةليزج ةوق رئاكتملا
 ةلاذر نيقفانملا اياح # ةنوصتم تسيل .ايبغالا بولقو سعلاب ةطوبرم ءامكعحلا تافش * كلهت نيقفانملا



 وهو قفانملا قيرط برلا دنع ةلاذزر #* ةيضرم نيقيدصلا روذنو لدعلا نيبلاطلا بنحي وهو برلا دنع
 « ةئبقتسم ةافو نوفوتي ضيبوتلا نوتقاملاو نوراتجتملا هفرعي ةعدلا يذ بدا * لدعلا بلطي عم بحب

 بحي مل بدوم ريغلا *.هدنع ةرهاظ سانلا بولق نوكت الو فيكف برلا دنع نارهاظ ثللبلاو ميحجلا
 بلقلا # هبطقي مومغلا يف لصح اذاو هجولا ةراظن يمني رورسملا بلقلا # ءامكحلا بطاخب الو هخوي نم
 .اوسالا لبقت نيحلاطلا نيعا هلك نامزلا يدم د ءاوسالا فرعي نيبدوم اوسيل نم مفو سعلا يغتبي موقتملا

 * هتفاخم مدع عم ةريثك زونك نم لضفا :برلا ةفاحبعس ريغص بيصن #* نونكتسي نيح لك نيهلاصلاو
 ليوطلاو تاموصخ يشني بوضغلا ناسنالا * ةاداعمب لوجع ميدقت نم لضفا ماعنالاو ةقادصلاب لوقبب ةفايض
 نولمعي ال نيذلا قرط رثكا #* اهضبني قفانملاو تاموكحلا دمخ لم.تملا ناسنالا نوكت نا ةديتعلا نكسي ةانالا
 لبس # ةماب يزهتسي لهاجلا نبالاو هابا رسي ميلحلا نبالا * ةدهمم نيعجشتملا يهانمو كوشلا عاوناب ةشورفم

 يفو مهراكفا نزوجحي عومجلا نومركي ال نيذلا #* اموقتم كلسي لقعلا مزاحلا لجرلاو تايورلا رافقا يف هيفسلا .
 قيارط د لماشلا يارلا يف ارطخ الو اديج .ايش لوقي الو اهعيطي ام ملاطلاو * ةروشملا تبغت نيرواشملا بولق
 مخت دطو دقو نيمظعتملا لزانم علتقي برلا * برلا هصلخت ةيواهلا نع منج اذا اقح هيقفلا تايور ةايعلا
 ءتقمي نمو هتاذ كلبي ايادبلا ذخاي نم # ةفيرش نيرهاطلا ضافلاو برلا دنع ةلاذر ملاقيلا ركفلا * ةلمرالا
 * رشلا نع ناسنالا منج برلا ايشخلو اهراثآ نحتاج اياطخلا نم دهت تانامالو تاقدصلا صلخي ايادبلا ذخا
 نال برلا دنع نيطسقملا سانلا قرط ءاوسالاب بواجي نيقفانملا مفو ةنامالا فونص يف خبتو اولتت نيطسقملا بولق
 ليلق بسك »* نيقيدصلا تاولص بيجهتشلو نيقفانملا نم دعبلا دعب دعتبي هللا » .ءاقدصا .ادعالا ريصي اهب

 ترصبا اذا نيعلا هتاوطخ هللا موقي يتح ةطسقم تايور ذهيلف ناسنالا بلق ملظب ةريثك تالغ نم لضفا لدعب
 تاغيبوتلا ظفح نمو هسفن تقمي بدالا حرطي نم #* ماظعالا مسدت ةحلاصلا ةراشبلاو بملقلا رست ةديج تاظعأ

 * نيعضاوتملا مادق كلسي دجملاو اهبراجحي فرشلا ءادبمو ةمكحو بدا برلا ةيشخ #* هسفن بحي

 وه حاورألا نزاوو هينيع ماما ةحاو .ناسنالا قرط. لك #* ناسللا ربدي نا برللو سفنلا_ييهي نأ ناسنال
 * وسلا مويل اضيا قفانملاو هتاذل عيمجلا عنص بمرلا * كراكفا ميقتستو كلامعا برلل فشكا * برلا
 لاعتفا ملاصلا قيرطلا ءادبم #* ةلياطلا ءاربتي نل ملظ دي يف ادي حرطي نم هللا دنع سجن بلقلا يلعتسم لك
 * لدعلا عم ةفرعملا دج برلا سمتلي نم #* ميابذلا ةيححنت نم رثكا هللا دنع ةلومقم يهو تالدعملا

 . ةفرعم د ريرش مويل ءابخي قفانملاو لدعب اهلك برلا لامعا + ةمالسلا نودج# ايوتسم ءاغتبا هنوغتبي نيذلا
 * هلدع ليقاثم هلامعاو برلا دنع لدع نازيملا ناحجر # ءاضقلا يف همف لصي امف كلملا يتفش يف رطاغلا

 نولبتقملاو ةايعلا رون يف كلملا نبا  هفطعتسي ميكحلا ناسنالاو توملا .لوسر كلملا بصغ # ةميوقلا لاوقالا
 + ةضفلا نم رثكا ةعيفر ةروثام ةنطفلا خارف بهذلا نم رثكا ةروثام ةيلاع ةمكحلا جارف * ةيياسم ةباحسك هدنع
 ظفحي نمو تاريغلا يف نوكيس ابدا لبقي نم رمعلا لوط ديفت لدعلا قرطو .اوسالا نم ليمتست ةايعلا لبس

 يف هيقفلا * مظعنب ميادغلا عزوي يذلا نم لضفا هعضاوتب بضغلا عيدولا د طوقسلا لبق طقسي زيدمتلا ,وصو

 همالك يف اولح نوكي نمو نيحلاص مهنومسي ءاهقفلاو ءامكحلا + طوبغم برلا يلع لكوتملاو تاعلاصلا دجاو رومالا
 ظافلالا مهني ميكهلل بلت + يدر .ايبغالا بداو هينتقي نمل ةايح نيع داعملا يف ركفتلا رثكأ * هنم نوعمسي

 نوكت * سفنلا ءافش اهتوالحو لسعلا دهش ةديجلا لاوقالا #* ةفرعملا روبمج لمح هيتفش يفو همف نمي ةزرابلا



 رستقيو هتاذ بعتي باعتالاب ناسنالا * ميلا نامعا يلا ةرصاب اهرخاواو ةيوتسم ةديج ناسنالا اهنظي اقرط

 برحب ةعيرشلا زواهتملا لجرلا #* ءاقدصالا نيب قرفيو رارشالا قرح, شغلا لعشمو رورشلا ثعبي يوتلملا ناسنالا
 ,اوسالا عيمج هّيدفشب دحو ةجوعم اراكفا ركتفي هينيع بلصي نم # ةهلاص تسيل قرط يلا مهتوسيو هءاقدصا

 لضفا لهمتملا لجرلا * لدعلا قرط ين دجوت امناو رخفلا ليلكا ةخوختشلا * رشلا نوتا وه كاذف اهزيميو
 ةنيدم ذخاي نمم لضفا هظيغ كسمي نمو ةميظع ةحالف نم لضفا ةنطف هل يذلا ناسنالاو يوقلا لجرلا نم

 نرشع عباسلا لصفلا

 بيبللا دبعلا * ةموصحم ةملاظ اياعضو ةريثك تازبخ بعوم لزنم نم لصفال نماو ةمالس يف ةدلب زبخ
 بولقلا ربتمنت اذكه روكلا يف بهذلاو ةصفلا ربتحت امك # هبصنالا مسقي ةوخالا نيبو ءايبغالا ةداسلا كسمي
 عيمج ةبذاكلا تاوفشلا يلا يغصي نل طسقملاو ةعيرشلا نع نيلداعلا نسلا عيطي محلاطلا * برلا دنع ةراتخملا

 تمشي نمو هقلخ نم ظيغي نيكسملا يلع كلمت نم * سلف الو هل ناميا ال نمل سيلو نموملل لاومالا ملاع
 ةقداصلا تاوفشلا # مهوابا دالللا رخنو دالوالا نالوا خويشلا ليلكا * محري ننهتملاو ءاربعي الو اكزتي نإ كلابلاب
 تغتلا امنيا هبحاص نال هنولمعتسي نيذلل معنلا باوث »* قيدصلا قفاوت ةبذاكلا تاوفشلا الو لهاجلا ميالت ام
 بملق # لزانملاو .اقدصالا نيب قرفي اهنامتك تمقمد نمو ةقادع يغتبي تامالظلا متكي نم #* هرمأ رسيئي

 هيلا لسري برلاو ةبواحملاو ةمواقملا ضيدي ريرش لك * سمح نإ دلج اذا لهاجلاو ديعولا هقحسي لقعلا قيقدلا

 تاحلاصلا ضوع يفاكي نم #2 ءاوسالا يف نوركفتي ءايبغالا»و بيبللا لجرلا يلع طقسي مهلا * موحر ريغ اكالم
 لبق نم دقتت ةموصخلاو ةمواقملاو اناطلس لاوقالا منمي لدعلا .ادتبا * هلزنم نم ءاوسألا فرصنت ام تاهلاط
 نم نال الاوما يبغلل تراص اذامل د املظ لدعلاو الدع ملظلا مكححب نم هللا دنع لوذرمو سجن ه# ةتافلاو رقفلا

 يف طقسي ملعتي نا بععصتسي نمو اميشهت سمتلي اقهاش هلزنم لعججي نم ةمكح ينتقي عيطتسي نإ هل بلق ال
 لجرلا #* اودلو لاحلا اذهل مهنال نوعفان ةوخا ديادشلا يف كل نكيلو اقيدص كل نكيلف نامز لك يف # ءاوسألا
 بللقلا يماقلاو مياصغلا بحي ةيطمملا بعلا * هقيدص نمضي يذلا ليفكلا لثم تمشيو هتاذ مدصي يبغلا
 نم ملوي يبغلا بلقلا # ءاوسالا يف طقسي لقنتلاو رييغتلا عيرس هناسل يذلا ناسنال * تاريغلا يقلي ام
 لجرلاو فطعتلاو دذوتلا يشني رورسملا بلقلا * هما حرفي لقاعلا نبالاو هل ابدا ال نباب رسي ام بالا هانتقا

 هجو »* لدعلا قرط نم ديمي قفانملاو هقرط رسيتت نل ملظ هرجمح يف ايادبلا ذخاي نم ه هماظعا فمت نيزهلا
 سيل # هتدلو يتلل اعجوو هيبال ظيغ يبغلا نبالا9 * ةرصاب ضرالا يصاوق يلا لهاجلا انيعو مهنود ميكعلا لجرلا
 زربي نأ عنتميو قفشي نم #*رادتقا يوذ نيقيدص يلع لاتغي نأ اراب ارماو ءايش املظ ناسنا رسخ# نا انسح
 كلذ هل بسح# ةمكح نع لاس اذا هل امهف ال نمو ه#* لقعلا مزاح لبمتملا لجرلا املاع كاذف ةبعص ةملك
 ١ * القاع رعشتسي مصا هتاذ لعج نم ةمكح

 يلا هب ةجاح ال ةرسعم ةوارا نمو #* اريعم نوكي تمقو لك ينو احح سمتلي هءاقدصا قرافي نا رثوملا لجرلا
 قيمع ءام #* راعو ناوه هيفاويو نواهتي ءاوسالا رعق يلا قفانملا يصفا اذا * رثكا هقوست ةوابغلا نال ةمكعلا

 ليمي نأ اراب لو قفانملا هجو بيهعتسي نأ انسح سيل »#* ةايح نيعو هضيف قفدتي رهنو لجرلا بلق يف مالعلا
 هاتفشو همشهي يبغلا مف * توملا يعدتسي مجيتملا مذو ءاوسالا يلا هقوست لهاجلا تئافش # .اضقلا يف لدعلا
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 كاذف هلاعفاب هتاذ يفشي ال نم + ةعياج نييخأوتملا نيبلاطلا سفناو فوخلا مهعرصي نوزجاعلا * هسفنل احن
 ناسنالا ةورث دوجو د نويلعتسي هيلا مهراضحاب نوطسقملاو هتوق ةمظع نم برلا مسأ # هتاذ دسفي نم وخا

 لبق امالك بواجي نم د هفرش لبق لذيو هميشهتل لجرلا بلق يلاعت #» اميظع اهللج# اهنرشو ةنيصح ةنيدم
 + هلمتحي اذ نم سفنلا ريغصلا ناسنالاو لقاع مالغ هنكسي لجرلا بصضغ . * راعو هل ةوابغ كلذف عمسي نا
 عم هسلجتو ههاج عسوت ناسنالا يطع # اركذو اوقعم بلطت ءامكحلا ناذاو اسح ينقتسي لقعلا مزاحلا بلق
 ةبواجملا نكسي طسقملا #* هاوي هلابب رطخ نم مواقملا نا امك همالك .دب يف هتاذ بلثي طسقملا ”* نيردبقملا
 >2 سسوم كلام ةوقك ةوقلا يف لصحلو ةقهاشو ةئيصح ةنيدمك هدرخآ هديعي اخأ * رادثقالا يود ف ابل .جرفيو

 هنوكسمي نيذلاو ناسللا دي يف ةايحلاو توملا * يلمتيو عبشي هيتفش رامثا نمو هفوج ءالمي همف ةرمث نم ناسنالا
 ٠ نم راشبتسالاو ةقالطلا تاراما هللا نم ذخا دقو تاريحلا دجو دقف ةهلاص ةءارماأ دجو نم د هتارمث نيلك.اي

 ريقفلا ملكتي عشختلاب * قفانمو يبغ كاذف ةقساف كسمي نمو تاريغلا جرخ# ةعلاص ةءارما هلزنم نم جرخي
 * جالا نم ةقادص رفوا نوكي ةبحاصملا 9 لجرلا # ميظعتلاب ملكتي ينغلاو

 رشع عساتلا لصفلا

 سفنلل نوكي ال ثيح » لهاج وهو هيثفشب يوتلي يذلا ينغلا نم هتجادسب كلسي يذلا ريقفلا وه ريخ
 انغلا هللا مولي هبلق يفو هقيارط دسفت لجرلا ةوابغ #رثعي نيلجرلا عيرس وه يذلاو اريخ سيل كانه املع
 بقاعم ريغ نوكي نأ بوذكلا دهاشلا * هب ستخملا هقيدص نمو بي نيكسملاو نيريثك ءاقدصا هبحاص ديزي
 ' نم لك # اراع ناسنالل ريصي يدر لكو تاولملا هوجو نومدخم# نوريثك #2 تلفني امف ملاظ وهو يدعتسي نمو
 * اهفداصي لقعلا مزاحلا لجرلاو اهنوفرعي نيذلا ببقاصت ةهلاصلا يركذلا ةقادصلا نم اديعب كلاذف انيكسم اخا تقمي
 اهظفح نمو هتاذ بحي ةنطف ينتقملا ملسي نل لاوقالا كحامي نمو ةليذرلا لمع ممتي , يفك سداعلااط لطحن

 قفاوي نا معنتلا + هكلهيس ارش مرضي نمو بتاعم ريغ نوكي نل بوذكلا دهاشلا ٠ * تاريغلا دج نطفتب
 * ةعيرشلا نع نيلداعلا يدل يناؤيس هرخنو لبمتي موحرلا ناسنالا #* مظاعتب ربجتي دبيسف ادبع ناك ناو لهاجلا
 ةرجا نم اروذنو هيبال ايزخ لهاجلا نبالا # هتقالط كلذك بشعلا يلع يدنلاكو دسالا ناريز يهاضي كلملا ديعو
 ةنابجلا * لجرلاب ةءارمالا نرقت برلا لبق نمو مهمعنو مهلزنم مهيانبال نومسقي. ءابالا * ةرهاط تبسيل ا

 هقرطب نواهتي نمو هسفن نوصي ةيصو ظفح# نم د عوج ءايش لمعي آل نم سفنو.يخرتسملا لاطبلا كسمن
 انسح نوكي اذكه هاجر ناف كلغبا بدا دوو و لا ديك عج * كليهي
 * هسفنو ابهيلا فيضي هناف تييش ناف ةريثك ءايشا رسخعيس زيمتلا يدرلا لجرلا * مظعتلاب كسنن عفرتت الو
 يلا يقبي برلا يارو ناسناألا بلق يف ةريثك اراكفأ »* اميكح كتارخاوا يف ريصتل كيبا بدا يب اي عمسأ

 ال نمو ةايح ناسنالا يف برلا ةيشخ * بنوذك رسوم نم لضفا طسقم نيكسم ناسنالا :ةرمث ةتدصلا * دبالا
 * همذ يلا الو اهسدقي امف ملظ هنضح ين هيدي يبخحإ نم #* ةفرعم اهفراشي ال عضاوم يف نكسيس هيف يوقت

 همأ عفديو هابا نيبي نم #»* اسح ديفيس لقاع الجر تمخلو نأ ةبرد رفوأ نوكي ةدلجو عوجلا هبدأ !نأ يبنلا

 لهاج دبعب لفكتي نم # ةيدر اظافلا سردي هيبا بدا ظفح نع فلغتملا نبالا *ايقلم كلذب نوكيو يروتسي
 * لاهجلل ةموسم تابوقعلا كلذكو قاسفلل ةدعم طايسلاو فاصنالا علتبي نيقئانملا مق * بجاولا نمضي

 نورشغلا لصنلا
 ببضغ نيبو هنيب قرف ال كلملا ديعو #* اميكح كلذ سيلف مضافلا ركسلاو مهنلا ذيبنلاب .يهلي نم لك

 الانعقاد تا د ا * هسفن يلا يطخ#ل امنأ هظيغي نمف عبسلا



 ءام لجرلا بلق يف يارلا # داصعلا يف ةطنح ضرتقي نم ةروصلا هذهبو لج امن ريع اذا نالسكلا . * ,ايشالا
 نم #* المع دج نيمألا ناسنالاو اميركو اميظع الجر موحرلا ناسنالا * هيقتسي لقعلا قيقدلا ناسنالاو قيمغ .

 يف دداصتي نلف هيسرك يلع سلج ادا لدعلا كلملا ه#* نيطوبغم هداللا فلخي بيع الب لدعلا يف فرصتي

 ريبكو ريغص رايعم # اياطخلا نم يقن هناب رهاجي نم.ما ارهاط ابلق هل نا رختفي نم * ثبخ لك هينيع
 * ةموقتم هقيرط رابلا عم باشلا اهب قاتعيس هعيانص نم اهلمعي نمو # ابلك برلا مادق ةسجن ةانثم ليياكمو
 كينيع متنا علتقت اليل ادحا باتغت نا بحت ال # هللا لامعا امهاتلك امهلاعناو امهف رصبت نيعلاو عمست نذالا

 رهاوج ةرثكو بهذ  رختفي وهف اعجار فرصنا اذاو يرتشم لك لوقي وه يذر وه يذر + تاريغلا نم ءالمتو
 ربخ ناسنالل وه ذيذل  ءابرغلا ضوع هنم انهر ذخو ابيرغ نمض نمم ابوث ذخ د ملعلا تاوفش يه نيمث ءاناو
 كلاسلاو رارسالا فشاك #* ريبدتلاب عنصت بورهلاو تاروشملاب نقتت راكفالا * اصح همف يلتمي دعب نمو بذكلا
 * ةملظ نارظنت هينيع اتقدحو هحابصم يفطني همال وا هيبال هباطخ ,يسي .نم » هرشابت آل هيتفش متافلاو ركملاب

 * كنيعي برلل ربصا لب ودعلا بذعا نلوقت ال # رخاوالا يف هرما دمحب ام يدابملا يف هيلع صورعملا اعلا
 تياملاف لجرلا تاوطخ موقتت برلا نم #* ادومحت هماما سيل شاغلا نازيملاو ينثملا رايعملا برلا دنع ةلاذر

 كلملا * مدني نأ قفتي رذني نا دعب هنال اعيرس هل يذلا نم ءايش سدقي نأ لجرلا سب * هقرط مهفتي فيك

 ةقدصلا * فوجلا نزاحمم شتفي جارسوا سانلا ةمسن برلا رون * ادرط مهل ببسو نيقفانملا يراذ ميكا
 تاباعملا * حويشلا فرش بيشلاو بابشال ةنيز ةمكحلا * لدعلاب هيسرك يف ناطوحيو كلملل اظفح قدصلاو

 * مهنوح نيازخ يف تاحرجلاو رارشألا يقتلت تامشهتلاو

 نورشعلاو يداحلا لصفلا
 رهظي ناسنا لك #* كلانه يلا هلاما يموي نا ءاش امنيا هللا دي يف كلملا بلق اذكه ءاملا ةضبن ةلزنمب

 قدصي نأو ةطسقم الامعا ناسنالا لمعي نأ نايضرم هللا دنع نايش د»* بولقلا هفقثي برلاو اطسقم هتاذ دنغ
 عيجشلا راكفا + ةيطغلا نيقئانملا حابصم مجيتم هبلق مظعتلاب يارلا مظعتملا * ميابذلا مد نم لضفا امهو

 خان يلا يجو الطاب يزاجي بذاك ناسلب نزاع لمعي نم # ةزاعلا يف امياد نالسك لك بصغلا ين,امياد '

 يلا ةبعص اقرط لسري هللا * ةلدع اروماو الامعا اولمعي نا نورثوي ام مينال نيقفانملاب فيضي كلالهلا : توملا
 سلاجحم يف ينكسلا نم لصفا يوهلا تمن ةيواز يف ينكسلا * ةميقتسم ةرهاط هلامعا نآل نييوتلملا نيبعصلا
 فدهملا قسافلا رسل اذا * سانلا نم دحا اهمحري ام قفانملا سفن * ديدج لزنم يو ملظب ةضيبم
 نيقفانملا ملطيو نيقفانملا بولق فرعيو مهفي طسقملا # املع لبقي هقفت اذا ميكحلا هبرد رفوا ةعدلا وذ ريصي

 ةيفغلا ةيدبلا * هعمسي نم نوكي الو ثيغتسي كاذف ءامتسلا عمسي اليل هينذا دسي نم لك #* ميهيواسمب

 نيلماعلا دنع رابلاو افاصنا عنصي نيطسقملا رورص # ايوق اظيفغ ضهني ايادهلا يلع قفشي نمو ظيغلا لياحت ليمن
 بصب ياتعملا رسعملا ناسنالا # ةربابجلا عمج“ يف ميرتسي لدعلا قيرط نع لاضلا لجرلا * سجن .اوسالا
 ةءارسا عم ينكسلا نم لصفا رفقلا يف ينكسلا + طسقملا ةمامق ميثالا * ينغتسيل رمغلاو تيزلا رثويو رورسلا
 ةقادصلاو لدعلا ةقيرط # هنوعلتبي .ايبغالا سانلاو ميكحلا مف يف ميرتسي ىبتشم زنك #* ةبوضغ ةنسلم ةمصاخ#
 ظفححب نم #* نوقفانملا هيلع لكرت يذلا- نصحلا مدهو ةنيصح اندم بكترا ميكحلا * فرشلاو ةايحلا قداصت
 * ةنسلا زواجتم كاذف دقححا نمو داسف يمسي يهازلاو يتاعلاو مجيرتملا # هسفن مغلا نم نوصي هناسلو همف

 محري طسقملاو ةيدر تاوهش راهنلا لوط يبشتي قفانملا . * ءايش المعت رثوت نل هيدي نآل نالسكلا نلتقي تاوهشلا
 دهاشلا + ةعيرشلا نع لداع يارب اهنوبرقي مهنال برلا دنع ةلاذر نيقفانملا اياحش د قافشا الب فاارتيو
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 مهغتي وه موقتملاو هل ءايعتشا ال هجوب بصتني قفانملا لجرلا  اظوفح ملكتي عيطملا ناسنالاو كلهي بوذكلا

 نورشعلاو يناثلا لصفلا ظ
 ينل نيكسملاو ينغلا 0 * بهذلاو ةضفلا نم لضفا ةعلاصلا ةمعنلاو ليزجلا ينغلا نم اردق عفرا دومعصلا مسالا

 اوزاقِحا امل ءايبغالو اليصا ابدات بداتي ابتاعم اريرش رصبا اذا بيردتملا * امهتلخ برلا اههالكو رخالا اهدحا

 ظفحل نمو اختو بطرق ةبعصلا ةجوعملا قيرطلا يف * ةايحو دج ةورثو برلا يوقت ةمكحلا ليج # ,اورسخ
 نوسوري نيكاسملا #* اهنع ديحب ال اضيا حاش اذاو هقيرط بسعمب باشلا نا لثملاب لاقي # اهنم تلفني هسفن
 لجرلا بحي هللا هلاعا ةبرض ممتيو تءايسلا دصح# تاحلاطلا عرزي نم # مهتاداس نوضرقي ديبعلاو نيرسوملا
 طعي نم هلاعا نم نيكسملا اطعا هنال تاقي تلاذ نيكسملا محري نم # هلاغا ليطابا لمكيو يخسلاو هجولا قلطلا
 اذا هنال ةبلغلا هعم يرختن عمجملا نم ناسفلا جرخا # اهانتقا امم هسفن عرتنيو اماركاو ارفظ عنصتسي ةيدبلا

 * هدنع نيلوبقم مهيف بيع ال نيذلا عيمجو ةرابلا بولقلا بصب برلا * ةعامجلا نيبي عمجملا يف سلج
 تحي نالسكلا #* ةعيرشلا نع ةلداعلا لاوقالا لذرتو سحلا دصرت برلأ انيعو هيتفشب بعشلا يعري كلملا

 اهيف طقسي برلا هتقمي نمو ةعيرشلا يدعتملا مف ةقيمغ ةوه د عراوشلا يف ةلتقلاو تاقرطلا يف دسالا لوقيف
 * ةيدرلاو ةيوتلملا ةقيرطلا نم عجمتري نا هل يغبنيف اهنم عجمتري نا بحت امو ناسنالا ماما تيدر اقرط نوكي
 يطعي نمو ةريثك ارورش عنصي اريقف غبي نم #* هنم اديعب بدالاو اصعلا ناك اذا باشلا بلق ابلعشي ةهافسلا
 ناف * ةدومح اهنا ملعتل كبلق بصناو يلاوقا عمساو ةميكحلا لاوقال .كنذا لذبا #* هلاح صتانتت ينغلا

 نيذلل ةقداص الاوقا بيواجتل ةحلاص ةفرعم عييطتو اقداص املك كملعاف * كبلق ضرع يلع ةفرعملاو يارلل هثلثم '
 ذقنيو همكح مكحا برلا ناق # هنازحا يف ليلعب نوبت الل نيكسم هناف :اريقف نبصغت ال * تكدنع نورضح

 كسفنل ذخاتف ةقيارط ملعتت اليل »* اطوخ» اقيدص ننكاست الو بوضغ لجرل اقيفر نفرعت ال # ةبولسم ريغ كسفن .
 نوذغياي اهم يضفت ةبج كلل نكت مل نأ نلل ب ناسنأ ةجحو نم لجغ نأ ةلافكل تكتاد ,نادبت ١ اقهو

 بجي هلاعفا يف داجلاو ملاعلا لجرلا * تكوابا اهعضو ةيدبا ادودح نريغت ال * كيبنج تمد يتلا شارفلا
 * نيلماخ ءافعض لاحر ةرضحب فقي الو كولملا ةرضحب لتمي نا

 نورشعلاو ثلاثلا لصنلا
 كنا املاع تلدي نددماو »#* ايلقع المءات تلماما تاعوهنوملا لمءاتن رادتقا يد ةدياس يدل يثعتت تسساج نا

 ةشيعملاي ةلماح اهنال هتمعطا نيهتشت الف هرشلا ليزج تمنك ناو * ملصت نأ كيلع. بجي كلت ريظن
 امف كنيع هيلا تبصن ناف * كركف يف هنم عنتماو رسوم ىلا كتطسب دمت الف اريقف تسنك !ذا #* ةيذاكلا
 الو دوسح لجر عمم شعنت ال * هب فتاولا لزنملا يلا عجريو رسنلاك ةحنجا هل تمعلصا .دق نال ةتبلا رهظي
 ةءايقتي هنال * كزبخ هعم لكءاتو تكدنع ىلا هلخادت الو برشاو لك اذه رعشلا علبي نمكو # هتمعطا نيهتشت

 ةيدبا !دودح ىنلقنت ال #* ةبيقفلا كلاوقاب يزهتسي اليل لهاجلا ينذا يف.ءايش نلوقت ال #2 هنسعلا كلاوقا كسفيو
 بدالل كبلت لذبأ * كعم مهتموكح مكاو زيزع وه مهايا يدافلا برلا نآل د اماقيلا عاطقا يلع نلخدت الو

 اصعب هتبرض ناف * تومي ام اصعب هتبرض نأ كنال لفطلا بيدات نم عنتمت ال .* سعلا لاوقال كينذا دعإو

 ,ازاب لاوقالا يف كيتفش لوعتو #* يبلق حرفيسف اميكح كلبلق ناك نأ ينب اي * توملا نم هسفن سلعتن



 كتظفح نا كناف # مويلا لك هللا ةيشخ يف كلسا لب ةاطغلا كبلق نبباشت ال # ةميقتسم تناك اذا يتفش

 نفرعت ال #* كبلق راكفا موقو اميكح نكو يغب اي عمسا * كنم عرتني. نا كلواجرو اداللا كل نوكيس هذه
 سبلي ماون لكو رقتفي ءانزلا بغت مزالمو ريكس لك ناف #* موهللا غايتبا يف تاروشملا نبلطت الو رمهلا ابورش
 قملا يرتشا »* كلما ترممع دق نال نواهتت الو ثلدلو يذلا بالا نم ىب اي عمسا #* ةقلخو ةقزغم رامطا
 كوبا كلب حرفيلف # ميكعلا نيالاب رست هسفنو انسح يبري طسقملا بالا * مهفلاو بردتلاو ةمكحلا عيبت الو
 كريغ تيب #* يقرط ظفعتلف كانيعو كانذاو كبلق طعا يب اي * كتدلو يتلا كمما كب رستلو ثدلو يذلا

 نمل تاموكحلا نمل مييهلا نع يلع ليولا نمل * اعيرس طقسي اذهو * يبنجا قيض ريبو ةروسكم ةيباخ وه
 ذيبنلا برش يف نومودي نيذلل تسسيلا * ةدامكملا نيعالا نمل ةيجافلا تاميشهتلا نل تانايذبلا نمل تارسعلا

 تاقوا يف مهوضافو نيطسقم لاجر اوبطاخ لب رمغلاب اوركست ال برشلا تاوغد ريصت نيا عوفتقي نيذلل تسسيلا
 ةياهنو #* ءاوبلا تت ادرج“ اريخا يشمتسف تاساطلاو كربلا ةنياعل كينيع تلذب ىنا كنأال * مهيشم

 ملكتي ذيديح ةبيرغ تار اذا كانيع * هيف اهمس اعفالا تكبس دق نمكو ةيح هتغدل دق .ميرجك دنمت هرما

 لوقتف + ةريثك جاومالا نم ةدش يف لصح ربدمكو رحبلا بللق يف ميرطك حرطنتو »# ةبعص ةيوتلم الاوقا كمف
 4 اهعم بهذا نأ سمتلا تءاح اذا يتح ةركبلا نوكت يتم انا تمفرع امف يب أوبعالتو تللذد ينعجو امو يوبرض

 - نورشعلاو عبارلا لصفلا ظ

 ملكتت مهتاوفشو ةبداك روما اولتي مهبلق ناف د مبعم نوكت نأ نيهتشت و رارشألا سانلا نيهاضت 2 ينب اي
 :* ةسيفنو ةميرك ةورث لك نم هنيازخ يلتمت سهلابو # موقتي هقفلابو ينبي ةمكحلاب لزنملا : باعتالا يعاود
 بلقب ريصت ةفرعملاو لاتقلا ريصي ريبدتب * ةميظع ةحالف نم لضفنا ةنطف يواحلا لجرلاو يوقلا نم لضفا ميكحلا
 نوركتفي لب برلا ةعيرش نع نوغيزي ام ءامكحلا ه* ءامكملا باوبا يف ةعلاص داعملا ركذو ةمكعحلا # ةروشم يذ
 نا لجرلل ةساجنلا  هاياطخ يف تومي يبغلاو مبل بدا ال نم يقلي توملا * سلاجهملاو عومجلا يف اهيف
 عاتبت نا مشت الو توملا يلا نيقوسملا ذقنا * ينفي نأ يلا مامتغالا موي فو يبسلا مويلا يف داسفلاب سندتي
 دق كلذ اياربلا ةفاكل ةمسنلا ىلاغلاو لكلا بولق فرعي برلا نا ملعاف اذه تفرع ام تلق ناف * نيلوتقم
 اذكهف * كقلح يلحبف ملاص دهشلا ناف السع لك ينب اي # هلامعا ريظن دحا لكل يضقي يذلا وهو ةفاكلا فرع
 يللا اقفانم نداتقت ال #* ءاجرلا ككرتي امو ةديمح كتافو نوكتس اهتدجو نا كنال كسفن يف ةمكحلاب سمت
 :: رورشلا ف نوفعضي نوقف انملاو سصهنبو تارم عبس طقسب طسقملا ناف 3 تفوجلا عش كيغلعي و نيطسقملا يعرم

 :* هبضغ هنع دريو هيضري امف كلذ يري برلا ناف »* هلقرعتو كلنهذ حفرت الو هب تممشت الف ثلودع طقسي نأ

 هللا ىقتتا ينب اي * يفطني نيقفانملا حابصمو رارشللل ادلو ريصت الف ٠ * ةاطخلا نهباشت الو ءاوسالا نيلماعلاب رست ال

 اذا ثالبلا نبا مهبيذاعت قورف فرعي نمو ةتغب نوبذعي نيقفاثملا نال * امهنم ادحا نفلاخل ال كلملا بهراو
 اظفل هناسل نم جرخ ام ناف ابذاك هناسل نم ءايش كلملل نوقي الف طقف البق هلبق امناو هنع اجراخ نوكي امالك ظفح
 .لكءايو مهياضعا عم سائلا ينفي هبسضغ ىتحا اذا هنال هقحسي هيلا عفد نم يمعحل فيس كلملا ,ناسل # ابذاك

 مدنت ال اهلبق اداو يلاوقأ بهرا ينب اي روسنلا خارفل اماعط ريصي يتح رانلا بميبل قارحاك اهقرحجن مث سانلا ماظع
 ادومد© سيل مكهقف ءامكحلا اهيا مكل ابلوقا لاوقالا هذه د اوفكو هللا نوقدصي. نيذلل ناسنالا اهلوقي لاوقالا هذه
 + اتوقمم ممالا فو انوعلم بوعشلا دنع نوكيس وه لدع قفانملا نا لوقي نم # ءاضقلا يف دحأ هجو ةاباكت

 موس  ةعلاص الاوقا بواجت يتلا تاوفشلا نوحاصيو د مييفاوت ةحلاصلا ةكربلاو نيلضفم نورهظي نوخمبوي نيذلاو
 ابذاك ادهاش فرعت 3و #* كلزنم ءاغتبا ديعتف يارو بهذاو لقحلا يف بصهاتو صوهشلاو فارصنال كلامعا
 احرلا * ينملظ ام يلع هبقاعا هعم لمعا يعم لمع ام ريظن لقت ال »* كيتنش ضرعت الل كتنيدم يلع



 احرطم ريصيو هلك شيشعلا هيف بغشيو اروب راص هتكرت نا, د مركلاك يارلا صقانلا ناسنالاو ةحالفلاك ا
 اليلق سعانتا تمئبلا  بدالا رايتخا نع تضصرعا اريخا تسمدلت انآ #* اهتراهح نم كارادح مدهلتو

 يعاسلاك تكاراسعأو أردابم كرقف يئاويسف اذه تننأ تلمع نأ * اليلق يرذص يديب قناعاو اليلق 5 موانتاو ْ

 1 : 37 ةدورو قباسلا

 نورشعلاو سماختلا لصفلا
 متكي هللا دج * اذوهي كلم ايقزح ءاتدصا د ا دواد نبأ ناميلس بادا

 ةضفلا برضا * ضورم ريغ كلملا بلقو ةقيمع ضرالاو ةيلاع ءامسلا د رمالا مركي كلملا دجتو لوقلا
 نيهدزت ال * لدعلاو قحلاب هيسرك موقيف كللملا حو ندم ىيقفانملا لكنا * الماك ءاقن يقنتتف ةشوشغملا
 ةرصتح كنابما نم نسحاو ىلا دعصا كل لاقي نا لضفالا ناف »* نيردتقملا مامأ فقت ال كلملا ماما
 كقيدص كريع يتم #* كرخاوا يف مدنتت اليل اعيرس ةموصخلا يف نطقست الو * كلانيع هتار ام لق سييرلا
 كثلدنع نوكت لب كتوادعو كتموصخ دعتبت امف كريعي كقيدص نوكي اليل * كيارو يلا فرصنت نا نواهتت 1

 لثم #* فاطعنا نسحب كقيارط ظفحا نكل اريعم نوكت اليل كسفنل امهظفحاف ناترح ةقادصلاو ةنملا توملا ريظن
 عامتسالا ةعيرس نذا يف ميكحلا مالكلا هه كسمالك لوقت نا كليبس اذكه دجربزلا نم ةقنخم يف بهذ ةحافت
 لرسرلا ةشئادع ردا راخشلا فني داتا ف ل جورخ ةلزنمب # اهتميق ةليزج ةدجربز هيف قلعي بهذ طرقك
 كلذك اهروبظ مضاو راطمالاو مويغلاو حايرلا نأ امك د هنوبحصتسب نيذلا سوفن عفني نآل هلسرا نم .عفني نيمألا

 تدجو اذا #* ماظعلا مشهي وخرلا ناسللاو كولملا دنع ريسملا نسح نوكي لهمتب #* ةبذاكلا ةيملاب نورهتفملا
 عبشي اليل اريسي ارزن ةوخد كققيدص دنع ىلا كلجر لخدا . #* هءايقتتف هنم ءالمتت اليل كيفكي ام لك السع

 00 ب نا ا ا يس * كدتقميف كنم

 طقسي نم اذكه ةحرقلا قفاوي نل لحملا نا امك * .ييسلا مويلا يف كلهي ةنسلا زواهتم لجرو ريرشلا قيرط
 + هيل ريفي ناسنالا نوح اذكه ببشغلا يف دونلاو هيوثلا يف سونا لمقك ديلق مقي نأ ةقفاوي ام ملا ف همست
 برلاو هسار يلع ران رمح عمجت امنا كلذ تلعف نا كناف + هقساف شطعيم نأو همعطاف كودع عجل نا

 يف ةيواز يف ينكسلا #* ناسللا صرخ حاقولا هجولاو باحسلا صهني يبونجلا ميرلا * تاحلاصلاب كيزاجي
 كلذك ةيماظلا سفنلل ذيذل درابلا .املا نأ امك # ةبالث ةفراق ةءارما عم ديدج تيب يف ينكسلا نم لضفا تميب
 نا اعطغتسم كلذك ءام بععثم دسفي وا انيع دحا دسي نا ابقتسم نإامك # ةديعب ضرا نم ةهلاصلا ةراشبلا
 لثم ج# ةفيرشلا لاوقالا مركت نا ةسام ةجاحلاو ادومحت سيل اريثك لسعلا لكا * قفانملا ماما طسقملا طقسي
 00 * ةرواشم الب' ءايش لمعي يذلا ناسنالا تكلذك روس الب يهو ةمودهم اهراوسأ نيد

 > نورشعلاو سداسلا لصفلا
 كلذك رياطتت ريفاصعو رويط لثم. # ةمارك لهاجلل تسيل كلذك فيصلا يف رطملاوو داصعلا يف يدنلا لثم -

 ال د ةنسلا ةزواجتم ةمال اصعلا كلذك رامعلل زهغتملا, سرفلل ةعرقملا لثم * دحا يلا يئاوت ةلطابلا ةنعللا

 نم #* اميكح هسفن دنع رهظي اليل هتوابغ وحل يبغلا بواج لب د هي اهبش ريصت اليل هتوابغ ريظن ايبغ نبواجت
 * ءايبغالا مف نم ةعيرشلا زواجنو نيقاشلا كلولس عزتنا #2 هقيارط نم ارييعت يثني لهاج لوسر عم مالك لسري
 - ' دي يف ةيدوبعلا يعار دو ويكسلا دي. عنرت تاوثلا * افرش يبغلا طعي نم يهاضي عالقم يف ارجح طبري نم
 يلا دوعي يذلا بملكلا لم * مهل مشهت 3 مهتصخش نآل ةريثك ءايشاب اهيلع ينشي ءايمغألا ةرشب لك ج#* ءايبغالا

 افرش دروتسي لج نوكيو ةيلطخ بلبل لجيش نوكي هتيطخ يل دواعي هتليذرب يبغلا كلذك اتوقمم ريصيف هيق



 لسرا اذا زجاعلا #* هسفنل اهيفس الما ذختا دق ناك لب ميكح هنا هتاذ دنع ارعشتسم الجر تيءار # ةمعنو

 نالسكلا كلذك عجريو هفطعم يلا فطعني بابلا لثم # ةلتقلا عراوشلا يفو عبسلا قيرطلا يف لوقي قيرط يلا
 هتاذ دنع مضوتسي زجاعلا * همف يل اهمدقي هنكمي ام هبع يف هدي ءابخ اذا زجاعلا »* هريرس يف بلقتي

 ةموكح يف مدقتي نم كلذك بلك بنذ كسمي نم لثمك # ةراشب هعبش يف ذخالا نم رثكا ةمكحلا رفاوتم
 عيمج اذكه #* هب لقرعتي الوا مالكلا يتلي نمو سائلا يدل لاوقالا اوحرطي نا اوقلا نيذلا لثم د هل تمسيل

 رانلا ديقو نسحب ريثكلا بطحتلاب # احزام اذه تلمع امنا نولوقي اودهوش ام يتم مهياقدصال نونمكي نيذلا

 كيرعتل فراقلا لجرلاو رانلا يف بطهلاو رمل ةرامسالا * ةموصغلا نكست بصغ وذ دجوي ال ثيحو
 بستعت نأ بج شغب يطعت ةضف #* ءاشعلا نطاوب برضت هذهو ةنيل نيعداغملاو نيقالملا لاوقا * ةموصغلا
  عرتخا هبلق فو يش لك يلا يموي هيتفشب يمكابتملا ودعلا * انيزح ابلق رست ةميقتسملا تاوفشلا فرغلاك
 يبخب نم #*رورش ةعبس هسفن يف ناف هل نئعذت الف ميظع توصب ودعلا كيلا عرضت نأ * شغلا فونص

 جرحدي نمو اهيف طقسي ةرفح هبيرقل رفحي نم #* ةعامجلا يف هايطخ رتسي ملعلا سيفنلاو اشغ عدتبي ةوادع

 نورشعلاو عباسلا لصفلا
 - كريغ كضرقيلو كمف ال كبيرق كحدميلف # دراولا مويلا هجتني اذام ملعت ام كناف دغلا يف امب رعتفت ال

 اظيغلاو محري ال بصغلا لهاجلا # اعيمج امبنم ظيغ لقثا هلمح بعصلا لمرلاو ليقثلا رجلا * كاتفش الو
 تاحارج ه#* ةموتكم ةقادص نم لصفا ةرهاظ ةفوشكم تاخاوت »* دحا اهيدل تسفي نا ةريغلا نكل داح

 نيبتست ةقيصلا يف يتلا سفنلاو اهبابراب اهلثت عبشلا يف يتلا سفنلا * ةيرايتخالا ودعلا تالبق نم قئثوا يتيدصلا
 :* هعضاوم نم برغت ادا دبعتسيو مدختسي ناسنالا اذكه هشع نم راط اذا رياطلا لثم #» ةولح ةرملا ءايشالا اهل

 الو هلمهت ال كيبا قيددص وا كقيدص #* تاطقسلا اهزرفت سفنلاو تاروخبلاو رومغلاو بويطلاب برطي بلقلا
 اميكح رص ينب اي #* اديعب نكسي خا نم لصفا كتيب بِقاصم بيرق قيدص افازج كيخا لزنم يلا نلخدت
 نودبكتي مهتفاو اذا .ايبغالاو يواسملا ةافاوم يف يفتخي بردملا * ةريعملا لاوقا كنع ددراو كبلق مرفيل

 هدقتعا ميظع توصب ةادغلاب هقيدص كرابي نم د مظعتملا ربع دقف هبوث عرن هل تسسيل ام دسفي نم # ةراسخ

 ةفراقلا ةءارمألا كلذكو هلزنم نم يوتشلا مويلا يف لجرلا جرخت فكولا طقن ه»* هنعلي نم نيبو هنيب قرف ال هنأ

 دعي ناسنالاو ديدعلا دح ديدعلا # ةينيمي قلت مسالابو ةبعص مير لامشلا #* هتيب نم لجرلا جرت ةماتشلا
 ناهذا كللذك هوحولا هباشت ام هوحولا نأ امك * مركأ هبمحاص ظفح نمو اهرامثا لكءاي ةنيت بصن نم #* هقيفر هحو

 : برلا دنع ةلاذر يلتمت الو عبشت ام سانلا نيعا ةروصلا هذهب ناعبشي ام تلاهلاو ميحجبلا  هباشتت ام سانلا
 نمتمي ناسنالاو امهناعتماو بهذلاو ةضفلا رابتخا ءامحالا * مهناسل نوكسمي ام مبل ابدا ال نيذلاو نيعلا بيلصت
 طسو يف يبغلا تدلج نا #*املع بلطي موقتملا بلقلاو رشلا سمتلي ةعيرشلا يدعتملا بلق هنوحدمي نيذلا مفب
 * كناعطق يلع كبلق تسبيو ةغيلب ةفرعم كتيعر سوفن فرعا # هتوابغ كلذب. عرتنت امف هتنهاو ةعامجلا

 ةعقبلا يف ينلا ةرضغلا عاوناب متها * ليج يلا ليج نم عفدت الو رهدلا يدم ناسنالل اسيل رادتقالاو.زعلا ناف
 كل ينب اي فارخ كل نوكيل ضايزلا مركا * سوبلل منغ كل نوكيل ايلبج ائيشح عمجاو + اشيشح رثمتن
 * كمدخي نم ةايهلو كتايعل ةيوق الاوقا ينم



 ' نورشعلاو نمانلا لصفلا

 تاموك#لا تراص نيقفانملا اياطخ لجا نم ه*.دسالك لذم طسقملاو دحا هدكي نأ ريغ نم برهي قفانملا
 ال يذلاو هلطه ديدشلا رطملا لثم # نيكاسملا ىغبي تاقافنلاب مهشتملا + اهدمخ بيردملا لجرلاو
 سانلا #0 اروس مهسفنال نوعنطصي ةعيرشلا نوبحي نيذلاو قافنلا نوحدميو ةعيرشلا نولمهي نيذلا اذكه عفني
 لضفا قدصلا يف كلاسلا نيكسملا * يش لك يف هنوهتفي برلا نوبلاطلاو فاصنالا نوهقفي ام رارشللا
 ةردكب هتورث رثكي نم دابأ نيهب فارسالا يسعأري نم ةعيرشلا ظفعل هيقفلا نبالا 2 بوذك رسوصم رم

 لذرتس كلذف عيارشلا عمسي اليل هنذا ليمي نم #* نيكاسملا محري نمل هعمج# امنا راثكتسالاو ابرلا

 مهزوجت ةعيرشلا نع نولداعلاو رامدلاو ناسفلا يف طقسيس كاذف ةيدر ةقيرط يف نيموقتملا لضي نم #* هتالص
 لجا نع # هتاذ مولي بيبللا ريقفلاو هسفن دنع ميكح رسوملا ناسنال # اهيف نولخدي امو تاريخا
 نم هبهاذم رسيتت ام هقافن متكي نم د نيقفانملا نكاما يف نونفي سانلاو ريثك دج« ريصي نيطسقملا ةنوعم
 يف طقسي بملقلا يساقلاو عرولا لجا نم يش لك يشي يذلا ناسنالا طوبغم * بجي هخضيبوتو هقافن رهشي

 , تاعاغترا يذلا كلملا »ب ةريقف ' ةمأ نع نوكيو نيكسملا بضغي نم ماص بيذو عياج . عبس #١ .اوسالا :

 الو ابراه نوكيس لتق هلع يف الحر نمطي نم # اليوط انامز شيعي . ملظلا ضغبي نمو .ميظع عاب ةعرتقم هلاوما ”
 كلاسلا # ةعيرشلا ةيدعتم ةمأ نعيطت ال ةنيز كسفن :.مئمتو كبحيث كدنبا بدا ةينامطاو نما يف نوكي

 . نمو زابخالا نم يلتميس هضرا لمعي نم *  اهب اكبتشم نوكي.ةبعص ةيوتلم قرط يف كلاسلاو نيع دقف اطسقم
 * بقاعم ريغ نوكي ام يدرلاو ةريدك تاكربب كرابي نوماملا قثوملا ناسنالا * ارقف يلتمي ةلاطبلاو عارفلا بلطي
 . * هكسمي موحرلا نأ ملع.دق امو ينغتسي نأ صرح دوسهلا لجرلا * زبخ ةرسكب اناسنا ملسي هتيجح» هذه نمو

 يطخب ام هنا نظيو هماو هابا بصتغي نم # هباطخت هفطالي نمم رثكا منمو يدايا هل ناسنالا قيارط صسبوي نم
 متهم نوكيس برلا يلع لكوت دق نمو الطاب نيدي عبشي ام يذلا لجرلا #* قفانملا لجرلا كيرش كاذف كلذب
 . يلا جوحت ام نيكاسملا يطعي نم * صاخمل ةمكح كلسي نمو الهاج كاذف مجيتم بملق يلع لكوت نع # هب

 كيلوا ثاله فو نيطسقملا لاح قيصي نيقفانملا عضاوم يف #* ةريثك ةقيض يف نوكيس مبدع هنيع دري نمو دحأ
 * مهظح نيطسقملل رثاكتي

 اوحدم اذا نوطسقملا #* افش هل سيلف ةتغب بهلت اذا هنال قنعلا ظيلغلا ناسنالا نم لصفا ٍسبوملا نإسنالا
 يعاري نمو هابا رسي ةمكعحلا بحا اذا ناسنالا * مهروما سانلاب تقاض اوسءارت ١ذا نوقفانملاو نورسي بوعشلا
 ' ةكبش ملصي نم #* اهبرخبو اهضقني ةنسلا يدعتملا لجرلاو ةدلبلا ناش ميقي لدعلا كلملا #* هتورث عيضي يناوزلا

 * رورسلاو حرفلا يف نوكي طسقملاو اميظع اهف ةيطخلا ناسنالا نارتقا يف + هالجر اهيف لصحت هقيدص هجو يدل
 سائلا © * ملاع لقع هدنع دجوي_نل نيكسملاو املع هقفي ام قفانملاو .ايشللا رقحا يف مكحي نا فرعي طسقملا
 كصضي ظاتغا اذا ملاطلا“لجرلاو ممالل مكحي ميكعلا نابسنالا * ظيغلا اوذاعتسا .امكهلاو مهتنيدم اوقرحا نودسفملا

 جرخي لهاجلا * هسفن نوبلطي نوموقتملاو طسقملا نوتقمي ءامدلا نوكراشملا سانلا  يتقوتي الو عرج امف هيلع .
 نع نولداع هدي تصح نيذلا عيمجن املاظ امالك عاطا اذا كلملا * ةهج لك يف هوبخي ميكحلاو هبضغ عيمج

 مكح اذا كلملا ه امهيلك امهلاوحا دقفتي برلاف رخآلا عم امهدحا عمتجا اذا ميرغلاو ضرقملا #* ةعيرشلا
 يزخب لاضلا يبصلاو ةمكح ناعنمي تاغيبوتلاو تاحارجلا # ةداهشلل هيسرك بصتنا دقف قحاب نيكاسملل
 هببدأ نيفرعتم أوراص كيلوا طقس ذأ نوطسقملاو ةريدك اياطخ تراص نيريثك نوقفانملا ناك أنأ هيدلاو



 دبعلا * طوبغم ةعيرشلا ظفحي نمو رسفم دجوي نإ ةنسلا ةزواجتم ما يف * ةنيز كسنفن منميو كبحعبت كنبا
 ءاجر هل لهاجلا نا ملعاف الوجع هلاوقا يف اناسنا تيار اذا * عيطي ام هنكل مهفت نا هنال لاوقالاب بدوي ام ظفلا
 ارفط ذفني بوضغلا لجرلا #* اريخأ هسفن يلع ملاتيو ادبع نوكيس هيابص ذنم رطبيو للدتي نم #* هنم رثكأ

 * هب اتري ام برلا مهل لوقي بمللا نيعضاوتملاو ناسنالا لاذي مظعتلا * اياطخلا يشانم متفي طوغسلا ناسنالاو
 سانلا اوقتا اذا اولقرعتف * نوفرتعي ام اهب اوعمس اذا نيميلا ترضح اذاو هسفن تقمي قراسلا مساقي نم

 نوريثك #* ملسي هديس يلع لكوت نمو اللزو اطلغ ناسنالا منمي قافنلا حرفيس برلا يلع لكوت نمو مهنم اولجشو
 ملاظلا لجرلا دنع ةلاذر طسقملا ناسنالا * ناسنالل لدعلا ريصي برلا نمو نيربدملاو ءاسورلا هوجو ماما نومدخب
 ظ ظ . + ةنسلا نع دياعلا دنع ةلاذر ةموقتملا ةقيرطلاو

 ا نوثلثلا لصفلا

 * نيسيدقلا ةفرعم تفرعو ةمكح ينملع هللا سانلا هتطف يف تسسيلو * سانلا عيمج نم ةوابغ رفوا يننا الا
 فارطا ةفاك كسم نم هبوث يف هعمجو ءاملا نقح نم هنضح يف حايرلا عمج نم لزنو ءامسلا يلا دعص نم
 يف نديزت ال #* هنم نيعروتملا دضعي وهو ةربتخم ةامحم اهلك هللا لاوقا د هدلاو مسا امو همسا ام اهتاياغو ضرالا
 مالكلا #* يتافو لبق امهب ةنملا ينع عرنت الف كنم بلطا نييش د# ابداك ريصتو كخاوي اليل ءايش هلاوقا

 رصاف ينغتسا اليك # هب يفتكأو هجاتحا ام يل بتر لب ينطعت ال ارقفو انغو ينم اديعب هلعجا بداكلاو لطابلا
 * ديبتف كنعلي اليكل هديس يدي يلا ادبع نعفدت ال # هللا مساب فلحاو قرساف رقتفا وا ناري نم لوقاو ابوذك
 يدرلا دلولا * هصوخشل قيفتسي امو اطسقم هسفن دقتعي يدرلا دلولا * هنم كرابي امو هابا نعلي يدرلا دلولا

 نم ءافعضلا ديبي هنأ يتح عطاوق سوف هسارظاو فويس هنانسا يدرلا كلولا * هنوفج عفريو ناتلياه نانيع هل
 اهتعبشا ام ةثلثلا ءالوهر اريثك نهبحت تابوبح# تانب هثلث اهل ناك ةقلعلا * سانلا نم ءارقفلاو مهلكءايو ضرالا

 ءاملاو ارطم عبشت مل يتلا ةفشقلا ضرالاو ةءارملا قشعو ميحجلا نهو #* ينافك يبسح لوقت نا اهيفكت مل ةعبارلاو
 اهلكءاتو اهجراخ» نم نابرغلا اهروقت اهبما ةخوخش ةنيهملاو اهيبا يلع ةكحاصلا نيعلا * ينكي اولوقي مل رانلاو
 رخصلا يلع ةيحلا قرطو رياطلا رسنلا رثا # هفرعا تسل عبارلاو اهههنا يننكمي مل يه .ءايشا ثلث *روسنلا خارف
 يتلا ةقسافلا ةءارمالا قيرط ةروصلا هذهب # هتيثادح يف ناسنالا قيارطو رحبلا يف رياسلا بكرملا كلاسمو سلمالا
 * هلامتحا اهنكمي ام عبارلاو ضرالا زتهت روما ةثلثب »+ احيابق ءايش تلمع ام ينا لوقتو لسغتت اهلعف تللعف اذأ
 ةءارمالاو # اهتالوم تجرخا اذا ةدبعلاو معنتلا فانصاو ةمعطالا نم ءالمت اذا لهاجلاو كلمتي نا ممس نا دبعلا
 لمنلا # .امكحلا نم ةمكح رفوا يهو ضرالا يف ةريقح يهف ءايشا ةعبرا * ٌلاص لجرل تلصح نا ةتتاملا

 * روخصلا يف مهلزانم اولعج دقو ةيوق تمسيل ةما ذفانقلاو * نهماعط فيصلا ذنم نودعتسيو نهل ةوق ال يتاوللا
 نكسيو ديصم ريغ وهو هيديب دنستي توبكنعلاو * بيترت نسحب هذخاو هرما هركسعبو مب اكلم ال ءالوه دارجلاو
 نم ةوق رفوا وه دسالا لبش # احيلمت اروبع ربعي :عبارلاو انسح ايشم يشمت يه .ايشا ةثلث * كولملا روصق يف
 سيتلاو سفنلا ةبيطب :جاجدلا نم ثانالا نيب اشمت اذا كيدلاو »* ةميهب نم عرج الل تمفتلي ام مياهبلا
 ناهيس ةموصخب كدي تددمو رورشلل كتاذ تلذب نا # ممالا عومج يف بطتخ كلملاو عيطقلا مدقتملا
 الاوقا تببذجتسا نا امد امهنم رصعني نيرهتملا ترصع ناف ادبز هنم نوكيف انبل بلحا #* يمقتو كب
 * هللا نم ةلوقم يلاوقا تاموصخو تاموكح يشنتس

 ىو



 , 0 نوثلثلاو يداحلا لصفلا
 لبق امالك كلا لوقا ينب اي يلاوقا يه اذام تظفح اذام يدلو اي #* هما هتبدا يذلا كلملا لوق ريدصت

 ةروشملا مدعل كرمعو كلقع منمت الو ةءارمال كتورث طعت 2 * يروذن دلو ايوه ام فوج دلو ايوه !ذامو هنوك
 يكل * ارمخ نبرشي الف هقروب وضع مه نوردتقملاو ءاربكلا * رمغلا برشا ةرواشمب .ةرواشمب كلامعا لك لمعا
 اوطعاو مومغلا يف نيذلل اركس اوحنممأ د ةيوتسم اماكحا .افعضلل نومكح مهنكمي امو ةمكحلا نوسني اوبرش اذا ال
 هللا مالكل كمن متفا د اضيا باعتالا اوركذي نلو رقفلا اوسانتيل * تاقيصلاو عاجمالا يف نيذلل رمغلا برش
 ةمهشلا ةءارمألا * فيعصلاو ريقفلل مكحاو اطسقم مكحاو كلمف صتفا * ةافاعم ةموكح ةفاكلل مكحاو

 ام اهتروص هذه نم اهب قثاو اهلجر بللق #* ةسيفنلا رهاوجلاو ةراجكا نم مركا يه اهتيمسس هذه نم اهدجب نم
 اذاو ناتكلا» فوصلا يلا اهدي دمت #* رشلا ال ريخلا اهرمع لوط اهلجرب لمعت ابنال * ةليلجهلا رياخذلا اهزوعت
 -ماقو »# اهتورث تمعمجو ةديعب ةدلب نم دافاف رجلا بكرمك تراصو # ةعفان الامعا اهيديب تلمع امهتحرس

 تببصن اهيدي لامعا نمو اهتعاتبا ةحالف تار امل # ابيمداخأ الامعاو ةمعطا اهلزنم لها تصحضمو يلايللا ذنم
 * اهجارس ليللا لوط يفطت امف وه ديِج لمعلا نأ تمقادو ففوصلا يلا اهيدي تدسو اديدش رزتم اهرقح # ةينق
 . يلا اهترمث تدمو ريقفلا يلا اهيدي تمحتنو »* لزغملا يلا اهيدي تصرحو ه# ةقفاوملا لامعالا يلا اهعاب تدم
 * مهتوسك مهتسبلا دق اهدنع نيذلا ةعامج ام عضوم يف ءاطبا نا هلزنمب نيذلا يف متهب ام الجر #* نيكسملا

 ٠ سلج اذاو باوبالا يف هيلا راشم اهلجر راصف # ريفربلاو زمرقلا نم سبالم اهل تلمعو ةنطبم اللح اهلجرل تلمعو ,
 * نييناعنكلل اهتعابو رزايمو يرسب لهال اهتعابو ينيس تلمع #* ضرالا نينكاسلا حويشلا عم عمجلا يف
 اهناسلل تلعجو مالكلا ةنس ينعمبو .اغصاب ابمف تصتنف # ةريخالا مايالا يف تحرفو ءاهب نسسحو ةوق تلبرستو
 اهتقدصو »* قطنملا ةنس عارتشابو ةمكحا اهمف تصعتف ةزجاع.ةيذغا تللكا ام ةقيض ابلزنم كلاسم # ابيترت

 تناو ةوق نعنص تاريثكو .انغلا نكلم تاريثك تانب #* اهحدمو ابحبس اهلجرو اونغتساف اهداوا تضبنا
 ةارمالا نآل الطإب ةارما لامجو ةبذاك تايضرم كيف دجوت نلف * نبلك نهنم رثكا تمععفتراو نهيلع تيلعتسا
 + اهلجر باوبالا يف مبسيلو اهيتفش رامثا نم اهوطع١٠ * برلا ةفاخم اهعبستلف كرابت مهفلا ثاذ

 * لاثمألا رفس مت

 د



 ةعماجلا بانك
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 لوآألا لصفلا ْ
 .ايشالا ةفاك ليطابالا ةلطاب دواد نب ناميلس عماجلا لاق ليطابالا ةلطاب * دواد نبا عماجلا لاوقا

 "يل ليجو 'يفمُي ليج * سمشلا تحت هيف بمعتي يذلا هبعت عيمج يف ناسنالل لضفلا ام .* ةلطاب
 بهذت » كانه تتقرشا اذا اهعضوم يلا بذجنتو سمشلا بيغتو سمشلا قرشتو ه* يه دبالا يلا ضرالاو
 يلا بهذت اهلك ةيدوالا #* مايرلا دوعت اهنارود يلإو حايرلا يضمتف' ةلياج رودت لامشلا يلا رودتو ةلبقلا يللا
 اهلك لاوقالا بهذتق # اهسقن دوعت هيلا ةيدوالا هيلا يضمت يذلا ناكملا يلا ايلتمم لصح ام رخبلاو رسبلا
 نياكلا رمالا ام * عامسلا نم يلتمت ام نذالاو رظنلا نم عبشت ام نيعلاو ملكتي الا ناسنالا عيطتسي ام ةعطقنم
 وا ملكتي نا دحاردقي مل * سمشلا تمت ثدحت سيل لكو هسفن عونصملا رياصلا يشلا وه امو هسفن نوكملا

 ةلوالا روهدلل اركذ دجوي نلإو # انلبق ةرياصلا روهدلا يف فلس اميف راص دقو وه ديدج هناف يثلا اذه رصبا لوقي
 ليارسإ يلع اكلم ترص عماجلا انا #* اريخا ةموكحلا دعب اركذ اهل نوكي ام ةنوكملل ينعي اريخأ ةرياصلل الو
 . سانلا ءانبا اطعا هللا ناف ءامسلا تممت تانياكلا عيمج يلع ةمكحب لماتيو يغتبي نا يبلق تلذبو # ميلشرواب

 * حورلا رايتخاو ةلطاب اهلك يه !ذداف سمشلا تحت ةعونصملا عيانصلا عبمج يف تفرعو #* هب اولغاشتيل ابلغت
 رثكا يناش مظع دق اذناه لوقال يبلق يف تملكت انا * يصح نا نكمي ام صقنلاو نيزي نا نكمي ام جوعملاف

 فرعو ميلشرواب ينومدقت نيذلا نم رثكأ يش لك يف ةمكح تددزاو ميلشرواب ٍينومدقت اوناك نيذلا عيمج نم
 عم ةعانصلاو ةظعاولا لاثمالا تفرعو ملعلاو ةمكحلا ملعتيل يبلق تحبو # اريثك املعو ةليزج ةمكح يبلق
 * اعجو دادزي املع دادزي نمو ملعلا رثاكت ةمكحلا رثاكت يف نآل د حورلا رايتخا وه يرمعل اذه نا

 يناثلا لصفلا

 . ام كيتلل تلق . * لطاب اذه اذاو ملاصلا ظحلا يف كرصباو رورسلا يف كربتخا يتح مله يبلق يف تلق انا
 يندشراف رمغلا باذتجاك يترشب بذتجي ناك نأ يبلق تلماتو * اذه تمحمص اذامل رورسللو كضوهن ببس
 هنولمعي يذلا سانلا ءانبا دنع ملاصلا يشلا وه ام فرعا تلصح نا يلا اهب رورسلا كسسم يلاو ةمكحلا يلإ يبلق
 يل تمععنص 9 أمورك يل تببصن لزانم يل تمينتبأو يتعانص تممظعنف ماع مايأ نددع سمشلا كمه

 * سورغلا راجشا ةضيغ اهب عنصال هايصا كرب يل تلمع #2 عون لك نم ةرمثم ارجش اهيف تسرغو هزانمو نيتاسب
 عيدمج نم رثكأ ةريدك منغو رقب ناعطق ةينق يل تراصو يراد سنج .انبا اوراصو يراوجو اديبع تيدتقا

 فلس نيذلا نع رثكا يلاح دادزاو لاش مظعف .* تايقاسو ةاقبو سانلا ءانبا عم ميعنلا يف تاينغمو نينغم
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 ترظنو يي هيي لد للسن اه زادي نينا لأب ينك نيألا نارا 190 نم يأت امعيم اني دم ئ
 نو جورلا راهتخأو ملطاب اهلك اهأناف اهلاعتفا يف هتبعت يذلا يبعت فو يادي اهتعنص يتلا يعيانص عيمج يف انا

 داقني ناسنا يا نال ةوابغلاو نامزلا رود ةكرحو ةمكعلا يلا رظنال انا ترصبتو يجوع اوم

 و وهي سا وع وول يا ا اولا * اهب سانلا هلمع ام فرعيف ةروشملا ءار
 + مهلك مهيقتلت ةدحاو ايقل نا انا تملعو ةملظلا يف كلسي يبغلاو هسار يف هانيع ميكحلا + ةملظلا يلع رونلا
 نم يبغلا نال ةلصف يبلق يف تملكت ذينيح تمكعت اذاملف ينيقتلت كلذكو يبغلا ايفل لثم يبلق يف انأ تلقف-

 اعم اهلك ةايحلا تضغباف »* يبغلا عم ميكحلا ركذ دجوي نل نال * لطاب اذه نا يرمعلو ملكتي هبلق ةلصف
 يبعت عيمج انا تضغباف #* حورلا رايتخاو ةلطاب ءايشالا لك نال يلع هيدر سمشلا تمت ةلومعملا ةعانصلا نال
 ايبمغواأ اميكح نوكي ناك نأ ملع دق نمو » يدعب رياصلا ناسنالل هكرتا ينال سمشلا تمرح انا هرعتأ يذلا

 انا تدواعو #* لطاب اذه نا يرمعلو سمشلا تت هيف تمكعتو هتبعت يذلا هلك يبعت يلع يلوتسي ناك نأو
 ماعلا يفو ةمكملا يف هيعت لضعت ناسنا نوكيا نا + * سمشلا تمعن هيف تبعت. يذلا يبعت ةفاك يف يبلقب دهزا
 ناسنالل ريصي اذام نال + نقع ذو كل رقت ذة بكار اذظ ل يش اج ناسا قرك راسل ندع

 بصخغلاو عاجوألا نم بعوم ةيلغب همايا ةفاك نال * سمشلا تحن وه بعتي امك هبلق رايتخابو هبعت عيمج يف
 امو برشيو لكءاي ام يوس اكلاص ايش: ناسنالل دجوي نلو د لطاب .يرمعل اذهو ليللا يف ماني ام هبلقف اذه عمو
 * هنم اولخ برشي نمو لكءاي نم نال * وه هللا دي نم هنا اذه انا تنفرع اذه عمو هبعت يف اهلاص هسفنل هاري
 عاصلل كلذ يلمعيل عمجو دادزبل ايلغت يطخ نمل اطماو ارورسو ةمكح ههجو يذل درواو ملاصلا ناسنالا منم ةنال
 * حورلا رايتخاو لطابف يرمعل اذهو.هللا هجو ماما

 كلاثلا لصنلا'

 سارتغألاو تمقو سورغلا عالتقاإلو تمقو ةافوللو تمقو ةدولولل * ناوا ءامسلا تمت رما لكل نامزلا لكلل
 تقو باهتنالل ناوا كاوصللو ناوا ءاكبلل * تمقو 0 تمقو ضقنلل ناوا ةاوادمللو ناو لتقلل * تمقو

 تقو بلطلل * تمقو قارتفاللو تنقو .قانتعالل تنقو ةراجتكلا 0 تمقو ةرام | يمرل * بتمقو صقرألو
 * تمقو مالكللو .تقو تسمصلل ناوا ةطايخألو ناوا قيزمتلل جارخالو تنقو. ظفحلل تقو ةعاضاللو
 * اهيف بععتي يتلا ءايشالا يف لمعي نم لصف ام + ها ا ع تمقو ناوا تنقمللو ناوا كدوتلل
 اهنأ تفرع ابعنص يتلا ءايشالا لكف #* هب اولغاشتيل سانلا .انبال هللا همم يذلا بلغتلاو ءايشالا لك تمفرعو

 يلاو ع لا ا ل ل أذه عمو امتقو يف ةئسحل

 املك ناسنالا نا عم # اهلاصاالمع هتايح يف لمعي ناو حرفي نأ يوس اعلاص ابيف سيل نأ تفرعو # زاجل
 يلا نوكت وع هاربا وام * وه هللا ةيطع اذه هبعت عيمج يف اهلاص يريو هبرشيو هلكءاي

 هنأ نياعلا رسألا د ههجو نم اوبهريل عمص هللاو اهنم صقني الو اهيف دازي نا نكمي نو اهلاحو اهبيترت. يلع دبالا
 كمن اضيا تمفرعو * ةرثا يف يعسي ام يأ بولطملا يبي هللاو يخسر ناك دق هنأ نوكيس املكو درجوم

 طسقملا مكاحب هللا نا يبلق يف انا تلقف * نموملا كانهو قيدصلا عضومو رفاكلا تلنهف ةموكعلا عضوم سمشلا
 نأ ناسنالا يلب مالك تع يبلق ين انا تملقف * تمقو ةعانص لكلو رما لكل نال .اوسلاب _ قئانملا مكاو ءاوسلاب

 نونظيف د دحاو ايقل ةميهبلا ايقلو ناسنالا يب ايفل مهدنع نأ كلذو: * مه مياهب مهنا مهيريلو مهمكاحتي هللا ٠
 لك.نال يش. ال ةميهبلا يلع ناسنالا لضف امو لكلل ةدحاو حورو هذه توم كلذك هذه ناسنالا توم لثم نا

 دق نمو د بارتلا يلا عجري لكلاو بارتلا" نم راص لكلا دحاو عضوم يلا بهذي لكلاو #* ةلطاب .ايشالا '
 تمفرعو »* ضرأالا لفسا يلا لزني هسفن ةميهبلا حور ناك نأو قوف يلا دعصي هسفن ناسنألا نبا جور .ناك نأ فرع



 هدعب ريصي !ذام يريل هداتقي نم نال هظح كلذ ناف هلامعا يف ناسنالا هب حرفي ام يوس اعلاص ارما سيل نا

 عبارلا لصفلا

 ةوقلاو يزعم مهل دجوي نلو نيمولظملا عومد اهو اعم ابلك سمشلا تمن ةرياصلا يغابملا تيارف انآ تتفتلاو
 ءايحالا نم رثكأ نالا اوفوت نيذلا اوتام نيذلا عم انأ تحدمف »* يزعم مهل دجوي نلو مهوغب نيذلا دي نم ةرداص

 لاعتفا نم رشلا فرع ام يذلا دلوي مل نم نيقيرفلا نيذه نم رثكا لاصلا» * نالا وه امك شيعي مبنم ناك نم
 نم ناسنالل هتاذ دسعملا نا ةعانصلا ةعاجم ةفاكو بعتلا عيمج انا تفرعو * نسمشلا تمحت ةعونصملا هتعانص

 7 ملاص ةحار فك ولم # هنامهل لكاو هيدي لوانت دق يبغلا * حورلا رايتخاو لطابف يرمعل اذهو نوكي هقيفر
 دجوي نأو ادحاو دجويإ * سمشلا تمت ليطابالا تيارف انا تفطعناو #* حورلا رايتخاو ابعت نيفك ولم نم
 نملو انغلا نم عبشت نل هنيع نا اذه عمو بلغت هبعت عيمج: يف سيلو غا هل سيل اذه عمو نبا كلذو ناث
 امهل نا دحاولا نم رييخ ناحلاص نانثالا * وه ريرش بلغتو لطابف يرمعل اذهو ملصلا يسفن مدعاو انا بعتا

 ناث هل نوكي الو طقس اذا هسفن دحاولل ليولاو هكيرش صيني دحاولاف اطقس نا امهنال 5

 هلباقم ناموقي نانثالف دحاولا ديات ناو * نححس# فيك دحاولاو ةرارحو ءافد امهل نوكي نانثا ادقر نأو د هضهني
 نأ فرع دق ام يبغو يش كلم نم لضفا ملاص ميكحو ريقف يبص # اعيرس بذشتي ام ثلثملا طيغلاو

 تفرع # اريقف هكلم يف راص هناف اذه عمو كلمتيل جرخ نيردتقملا لزنم نم هناو د اضيا هتاذ يما
 عيمجل بلغتلا سيلو # هنم اليدب موقي نم يناثلا باشلا دعب سمشلا تمت نيكلاسلا اعم ءايحالا عيمج

 * مورلا رايتخاو الطاب اذه نا كلذو هب اورسي مل نيرخالا نا يرمعلو مبلبق اومدقت نيذلا عيمجل ناكو بعشلا
 نم لصفا كتيحت نكتلو عامتسالل بيرقلا بقاصو هللا تيب يلا هيف بهذت يذلا تنقولا يف كمدق ظفحا
 انسح اولمعي نا نيفراع اوسيل مبنال لابجلا .ةيطح

 سماخغلا لصفلا

 ب قلو ىيرلا فاعلا ا ا وم ا وول ا ا دو ويلا

 ملصالاف + يدنا تيتا دنت اد مح يبقا ىف هلل ةيكس تسيل ىلا ةيشقك نأ يابت ل وذ هلل تن

 ةفرعم مدع هللا هجو ماما نا نلوقت الو كت ارشب يلأ يطخا نأ كمف منمت ال * يضقت الو رذنت نأ نم رذنت لآ

 »* هللا قتا ةئيبحملا لاوقالاو ليطابالاو تامانما ردك يف هاف * كيدي | عيبا ةيفتو د

 ةضفلا بحي نم وول ع سوو ا ع وجا + يلاعلا
 هنولكءاي نيذلا رئاكتي ريختلا ةرثك يف * لطاب يرمعل اذهو عبشي ام اهترثك يف هتلغ بحإ نمو ةضفلا نم عبشي ام
 هرشلاو اريثك وا اليلق لكءاي نا ضرع نا ولح دبعلا مون * رصبت نأ ءادتبا اهسفنا نيعالل نال هيف يتلا ةماهشلا امو
 ف لل را ما يح د ل 1 نأ ههرش ةهلمهي ام ءانغتسالا ف

 دواعي ايراع هما نطب نم يرخ امك * يش هدي يف سيلو انبا دلواو يدر بلغت ف ةوردلأ تللت كلهت د هلا

 تا ا يلا ير امنع دك نا لو * هديب هلماح بهذيل هبعت نم يشن ذخاي نو ءاج امك يفمي نا

 مقا بعت عيمج يف للا رسبيو برشبو لكذي نأ اديج وه يذل هلام انا تقرع يذلا يتلا اهن + ةرمللو
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 ناسنا لك نأ يرمعلو * هظح كاد نال اهايا هللا هعنم يتلا هتايح مايأ ندع يعاريو .سمشلا تع هيف بيعتي

 مل هتايح مايا نال *وه هللا ةيطع اذه هبعتب رسيو هظح ذخايو ابنم لكءايل هيلع هطلسو الامو ةورث هللا هاطعأ

 ظ ] * هبلق رورس يف هبذتج هللا نآل أريثك ركذي

 سداسلا لصفلا

 هسفنل سيلو افرشو ةيفقو ةورث هللا هيطعي ناسنا . * ءامسلا تمحن ريثك وهو سمشلا تمت هتفرع دق رش نوكي
 مقسو لطاب اذه نأ يرمعلو هلكءاي بيرغ ناسنا نكل هنم لكءاي نا هللا هطلسي امو يهتشي ام لك نم زاوعا
 ' عمو ريغلا نم هسفن عبشت امو ةريثك هتايح مايا تنناكو ةريثك نينس شاعو ةيام ناسنالا دلو نأ *«وه ثيبخ
 ةملظلا يلا يضميسو لطابلاب ءاج هنال د هنم لضفا ملاص طقسلا نا انا تلق ربق كاذ نم هل راص ام كلذ

 فولا لمج شاع نأو #* اذه نم رثكأ ةحار اذبهلف اهفرعي الو اسمش يار ام هنا عم # ةملظلاب همسأ يطغيسو
 نال »* يلتمت ام هسفنو همفل .ناسنال بعت لك + لكلا بهذي دحاو عضوم يلا سيلو اريخ بفرع امو نينس
 نم لضفا ةحلاص رظنلا تاذ نيعلا # ةايعلا ماما كولسلا فرع دق ريقفلا نال يبغلا نم رثكا لضف هل ميكحلا
 هنكمي نلو ناسنا هنا فرعو همسا يمس دقف ءايش ناك نأ * حورلا رايتخاو لطاب اذهف كلذ عمو ةيضاملا سفنلا
 » ليطابالا رثكت ةريثك لاوقا نوكي نال. * هنم لضفا يوق عمم مكتحي نا

 عباسلا لصفلا ْ

 نأل لظلاب اهزاجاف هتلاطب هتايح مايا ددع هتايح يف ناسنالل ملصالا وه ام فرع دق نم نال ناسنالل لصفلا ام
 ناسنالل وه توملا مويو ملاص تميز نم لضفا ملاصلا مس * سمشلا. تمت هفلخ نوكي اذام ناسنالا ربخ نم
 لك ةياغ اذه نا امب برشلا سلج“ يلا بوهذلا نم لضفا حونلا تيب يلا يملا ملاص' #* هدلوم موي نم ريخا
 باق * بلقلا بيطي هجولا رشب نال كاكتلا نم لضفا ملاص بلضغلا # احالص هبلق يطعي يعلاو ناسنا

 .انغ عمسي ناسنا نم لصفا ميكحلا راهتنا عامتسا *رورسلا لزنم يف لابجلا بلقو حونلا تيب يف ءامكحلا
 ياز ريدي يغبلا نأل * لطاب اذه يرمعلو .ايبغالا كح كلذك ريجنطلا تمعت كوشلا تبوصك نال * لابجلا
 * ناوبلا حورب يلعتسملا نم لضفا ملاص لهمتملا هيادتبا نم لضفا ملاص مالكلا ءاهتنا * هتوق بلق لحو ميكحا
 مايالا نال ينباصا اذامو راص اذام لقت ال9 * حورتسي ءايبغالا نصح يف بضغلا ناف كلحورب بضغت نا عراست ال
 اهلضفو اهضح لذب عم ةعلاص ةمكحلا * ةمكح ةذه نع اولاس ام مهناف مايالا هذه نم لضفا ةعلاص تنناك ةفلاسلا
 * اهنم سبتقا نم يبيح ةمكحلا ةفرعم لضف ةضفلا لظك اهلظ ين ةمكحلا نآل * سمشلا نورصبي نيذلل عفان

 رصبا رشلا موي يف رصمتو ريخخلا يف شع ريمخلا موي. يف # هللا هسكعي نم نيزي هنكمي نم نال هللا عيانص رصبا .
 * ءايش هارو فداصي الو ناسنالا دجي اليكل اذهل قفاوم مالكلا نا لجا نم هللا هعنص دق اذه نا كاذ عم
 اطسقم ننوكت ال #* هرشب اتباث قفانم نوكيو هلدعب اكلهم طسقم نوكي نا ينلاطب مايا يف اهلك ءايشاللا عم تفرعو

 رمأ #* كدقو ريغ يف تومت اليل ايساق ءاطف نكت الو اريثك قفانتف نهادت 3 # ادياز امكح نمكاحت الو اريثك
 ءايشالا عيمج نم جرخ# هللا يقتملا ناف اذه نم ثدي سييت ال لاذ عمو هب مصتعتو ظعولا اذهب كاسمتت نا ملاص

 دجوي نل قيدص ناسنا نال اهلها ةنوعمل ةثيدملا يف نيطلستملا ةرشعلا نم رثكا ميكحلا نيعت ةمكحلا  ايربم
 عمسي اليل نوقفانملا اهملكتي يتلا لاوقالا عيمج يف كبلت نغصت ال اذه عمو + يخي الو احالص لمعي ضرألا يف
 هذه »* نيرخآ تمننا تمنعل امك ةريثك تاعفد كبلق رضيو ةريثك رارم كيلع ررشتي هنال * كدعليف كدبع
 نمف ةحزان يه تناك امم دعبا #* اريثك ينم يه تدعتباف ةمكحلا ةدافا يف مكحتا تلقف ةمكحلاب اهتربتخا ابلك

 لاقتناو هنازحاو قفانملا ةرابغ ففرعالو ملعلاو ةمكعحلا يغتبال» لماتالو فرعال يبلقو انا تلج # اهقمع رعق دج



/ 

0 

 * اهيدب فو كابشو سناقم اهبلق ةيواح يه ينلا ةءارملا عم توملا نم ةرارم دشا ةوابغلا انا تدجوف # .هيار
 ةدحاو اذه تدجو- دق رظنا عماجلا لاق * اهب صنتقي يطخ# نمو اهنم ذقئتسي هللا هجو ماما ملاصلاف ديق
 . فاك يفو سانا فولا نم ادحاو اناسنا تدجوف هتدجو امف يسفن هتبلط يذلا + رفكلا دجال تسياق ةدحاوب
 اوبلطن اموقتم هعم ناسنالا هللا عنص يذلا اذه تدجو يلا ترصبا يننا لب ةءارمأ تدجو ام ءاسنلا ياله

 '* ةريثك اراكفا مه

 نماثلا لصفلا

 + ههحو تقمي هل الجخ ال نمو هبجو ريذت ناسنالا ةمكح لوقلا صيغلت فرع دق نمو .ءامكحلا فرع دق نم
 ةواشي املك ناف ثيبخ مالك يف تمبثي ال يضمي ههجو نم نمف د هللا ركذ مسق يف لمست او كلملا مف ظفحا
 بلقو اثيبخ الوق فرعي نل ةيصو ظفحا نم #* ىمعنص اذام لوقي نمف ناطلس يذ كلمك ملكتي * هلمعي
 ةريثك ناسنالا ةفرعم نال فرعي نم دجوي نل نآل مكحو تمقو دجوي رما لكل نال #* ةموكحلا تقو فرعي ميكحلا
 جورلا يف ناطلس هل ناسنا دجوي نل + نوكي امك رمالاب هربخت نم.نآل فنتوملا فرعي نم دجوي نل نآل #* هيلع
 توملا موي يف طلستي نم دجوي نلو رخا عضوم يف ليقو توملا موي يف هب لمعي ناطلس وذ دجوي ملو حورلا عنميل
 تلذبو يش لك عم اذه تفرعو # هنم لاني نم ملسي ام قافنلاو برها موي يف ةلاسر دجوي ناو هرما يلع
 تيار ذينيحو # هيذويو هرضيل ناسنالا اهيلع طلست يتلا ءايشألا نم سمشلا تمت لمعت ةعانص لك يلا يبلق

 + لطاب يرمعل اذهو اولمع اذكه مهنا ةنيدملا يف اوحدمو اوبهدو روبقلا ٍنلا سيدقلا لبق نمو نولخدي نيقفانم
 *رشلا لاعتفا يلع مهتاذ يف ناسنالا ينب بلق نكمت اذهلف اعيرس باطغلا ةمواقم مهنم رصي مل رشلا نيلماعلا نال
 احالص مبل نوكي هللا نيقتملا نا فرعا انا كاذ عمو هتدم لوط ذنمو نيحلا كلاذ ذنم رشلا لمع دقف ءاطخا نم

 يف اهناك نوكتف همايا ليطي ام هللا هجو نم افياخ نوكي ال نم ال اريخ هل نوكي نل قفانملاو * هبجو نم اوبهريل
 نوقفانم دجويو نيقفانملا ةعانص لثم مييلا غلبي نوقيدص دجوي نا ضرالا يف لمعي لطاب رما نوكيو * لظ
 تمت ناسنال سيل نال رورسلا انا تمحدمو * الطاب اذه نأ قيقحت تقف نيطسقملا ةعانص لثم مهيلا غلبي

 تمحت اهايا هللا هحنم يتلا هتايح مايا هبعت يف هعم يضمي اذهو هب رسيو هبرشيو هلكءاي ام يوس اعلام اظح سمشلا
 ليللاو راهنلا يف هبحاص نال ضرالا يف عونصملا بلغتلا نياعاو ةمكحلا فرعالرومالا يف يبلق تلذبو * سمشلا
 عوبصملا عم ةعانصلا دج نأ ادحا نكمي ام ناو هللا عيانص ةفاك تمفرعو * مون هينيع يب يري ام

 نكمي نل فرعيل ميكحلا لوقي ام ةفاك كلذ عمو اهدجي ام اهياغتبا يف ناسنال بعتي امهمو سمشلا تحت

 )1 * دجوي نأ

 عسانلا لصفلا ظ
 يرمعل ناسنالاو هللا دي يف مهلامعاو لب ءامكعلاو نيطسقملا نا هلك اذه يباق فرعو يبلقل هتحنم هلك اذه نال
 حلاصلل قفانملاو طسقملل ةدحاو ايقل مهروما عيمج يف  الطاب مههوجو ماما يش لك ضغبلا الو ةبعملا فرعي ن
  مسقلا يقتي نم هريظن فلح نمك يطغملاو انم ملاصلا لثم يحض ال نملم يحضي نملو سمنللو رهاطللو ملاطلاو
 نم اولتما ناسنالا ينب نا تملقف كلذ عمو لكلل ةدحاو ايقل نا سمشلا تمت عونصم لك يف ثيبخرما اذه

 يش لك يف ءايحالا كراشي نم نال # يتوملا يخوتي مهارو امو مهتايح يف جاجوعا مهبلق ينو ثيبغلا يارلا
 نوتوميس مينا نوفرعي ءايحالا نم نال * تيام عبس نم لضنا ملام تلاذ يحلا بلكلا نال لومام ءاجر كلذف '

 مهتنقمو مهتبحم كلذ عبو »* مهركذ يسن دق نال اضيا باوث مهل سيلو ءايش نوفرعي امف نيدوجوم اوسيل يتوملاو
 كزيخ لك لاعت # دبالا يلا افيا بيصن سمشلا تمت عونصملا عيمج يف مهل سيلو تكله دق مهتريغو



 نزؤعي الو اضيب كبايث نكتلف ناوا لك يف »+ كعيانض يضترا دق هللا ناف ملاص بلقب كرمخ برشاو فب
 يلا مايألا كتلاطب ةايح مايا ةفاك اهتببحا يتلا ةءارمال عم كتايح رصباو #* هيلع بصني اتيز كسار

 تمت تنا هبعتت يذلا كبعت ينو كتايح يف كظح اذه ناف كلطاب مايا عيمج سمشلا تحت اهنمنم
 ملع الو ركف الو ةعانص هيف تسيل ميحجلا ناف كتوق ريظن لمعا هلمغت كاذ كدي هدجت يسع املك * سمشلا
 برعلا الو ءافخالل سيل يعسلا نا سمشلا .تمحت تفرغف تتفتلا * كانه تنا يضمت ثيح ةمكح الو
 امف ةقيقحلابو د مهلك مهاقلي ءاقتلال»و تقولا نال ءاملعلل ةنملا الو .اهقفلل انغلا ال .امكعلل زبلا الو يرمعلو .ايوتالل
 يف سانلا ءانبا صنتقت اذه لثم ف نم ديصملا ريطلاكو ةيدر ةكبش يف ديصملا كمسلاك هتقو ناسنالا بفرعي

 اهيف دجوف #* ةميظع هةبحرب اليصف اهيلع انتباو اهب طاحاف ميظع كلم اهيل يئاوف ليلق سان اهيف ةفيطل ةنيدم
 ةمكحلا انا تللقف * ريقفلا لجرلا كلذ هقف ناسنا ركذي ملو هتمكحب اهصلخو ةنيدملا كاذ ملسف اريقف اميكح الجر
 نم رثكا ةحاينب عمست ءامكحلا لاوقا »* ةعومسم تسيل هتاملكو ةضوفرم ريقفلا ةمكحو ةوقلا نم لضفا ةعلاص
 *اليزج احالص كلهي ادحاو ءاطخا اذاو بردا تالا نم لضصفا ةحلاص ةمكحلا .* مهراسم يف ناطلسلا يوذ فاته

 رشعلا لصفلا

 * ليزجلا ةوابغلا فرش نم لضفا ميرك ةمكعلا نم ليلق بيط تيز فرظ دسفيو نفعي تياملا بابذلا

 همدغو هبلق هزوعي قيرط يف يضم اذا يبغلا نا يرمعلو * هارسي نم يبغلا بلقو هانمي نم ميكحلا بلق
 اياطخ نكسي افشلا ناف اعضوم هل نكرتت الف طلستملا حور كيلا دعص اذا * وه ةوابغ ءايشألا عيمج يف قطنلا
 هب يطعا #* طلستملا هجو ةرضح نم هرايتخا ريغب جرخ دق نمك سمشلا تم تفرع رورش: نوكي »* ةميظع
 ضرالا يلع نييشام ءاسورو ليخلا يلع ديبع تيار #* ليلذ لاح يف اوسلج# ءاينغالاو ةميسج يلاعم ين يبغلا
 ققشي نم اهب بذعي ةراجح عفري نم ه# ةيح هعذلت اجايس ضقني نمو ابيف طقسي ةتوه رفح نم د ديبعلاك
 ةيجلا هتعذل نا * عاجشلا لضف ةمكحلاو ةوق دياو اهجو يعزا دق وهو هيلع ديدحلا طقس نا * هب بطعي ابطح
 ةرابغ همف لاوقا ءادبص  هابقرعت يبغلا اتفشو ةنم ميكحلا مف لاوقا * لصف يقارلل دجوي امف هترراسم يف

 . نم نآل نوكي نا ديتعلا وه امو نياكلا وه ام ناسنالا ملعي امو هلاوقا رثكي يبغلاو »* ثيبخ جاجوعأ همف ةياهنو
 ةنيدملا اهتيا كلل ليولا »* ةنيدملا ين كولسلا فرعي ام يذلا مهبعتي ءايبغأللا بعت #* هاأرو امب هربخ

 كءاسورو رح نبا ككلم يذلا ضرالا اهتيا تنا ةطوبغم # ةادغلاب نولكءاي كءامورو باش ككلم يتلا
 * تميبلا فلدي يدايالا نالطببو فقسلا ينحني لسكلا عاوناب * نولمج““ امو ةوقب ماعطلا تمقو يف نولكءان
 كتريرس يف تننا ننعلت ال اذه عمو #* ةضفلل عيطتو لذت ءايشالا لكو .ءايحالا رسي رمغلاو اكحض زبغلا نوعنصي
 * كلوق ربخ ةعنحالا ودو كتوص ريسي ءامسلا رياط ناف ارسوم نعلت آل كنكاسم نيارخ ينو اكلم

 رشع يداحلا لصفلا 1

 ام كناف ةينمثلل ارفوم منماو ابيصن ةعبسلا طعا # مايالا ةرثك يف هدهتس كناف املا هجو يلع كزبخ لسرا
 ةلبقلا نم ةبشخ تطقس اذاو ضرالا يلع بكس رطملا باحسلا تملك اذا *ريرش ضرالا يلع نوكي اذام فرعت

 رصبتي نمو عرزي ام حايرلا دصري نم #* نوكت كانه ةبشخلا طقست ثيح لامشلا عضوم يف تطقس اذأو
 كلذك يلبعلا نطب يف ماظعلاك حورلا قيرط وه ام فرعي دحا اهيف دجوي مل يتلا رومالا * دصحي ام بعسلا نإ
 ةلاطب كدي قلطت ال تاوامملا ينو كعرز عرزا تاودغلا نم # اهلك اهلمعي يتلا هللا عيانص اياربلا فرعت ام
 حلاصو ولح رونلاو * ملام ظح كاذف اعم اههالك اعنيا ناو كاذ اماو اذ اما اوشنيو تبني امهيا ملعت ام كناف



 نوكت اهناف ةملظلا مايا ركذتيو اهلك اهب رسي ةريثك نيئس شاع اذا ناسنالا نال * هعم سمشلا رصبتل نيئيعلل
 بيعم ريغ فرصتو كتبيبش مايا ف كبلق يهبيلو كدئادح يف حرفا باشلا اهيا * لطاب دراو رما لك ةريثك
 *  ةلونيدلا يلا هللا ترشعحتس بوطخلا هذه دعب نا ملعاو كينيع ةنياعم ف فرصنت الو كبلق قرط يف

 رشع يناثلا لصفلا

 مايا يف كفلاخ ركذاو »* لطاب ةمثاملاو ةيثادعلا ناف كترشب نم.رشلا عرتناو كبلق نم بصغلا دعباو
 ملظت مل ماد ام د ةيشم اهيف يل تسسيل اهيف لوقت يقلا نوئسلا لصتو كرش مايا يناوت 2 يتح كتيثادح
 عجتري تيبلا اظناح هيف عزعزتي يذلا مويلا يف *رطملا ءارو بحسلا فطعنتو موجنلاو رمقلاو رونلاو سمشلا
 يف بابلا نوقلغيو #* باقثالا يف تارظانلا ملظتو صقانتتو لطب دق مهنعم ناف تاناعطلا لطبتو رادتقالا لاجر
 يلعلا نم نورصبي كلذ عمو # يناغالا تائب ةفاك للذتتو روفصعلا توص ماقيو ةنحاطلا توص فعض يف قوسلا

 هرهد لزنم يلا بهذ دق ناسنالا نال ربكلا لحجشيو ةدارجلا نمستو ةزوللا رهزتو قيرطلا يف تاعزجملا نوكتو
 نيعلا يلع ةرجلا رسكنتو بهذلا زيربت قححشبو ةضفلا لبح ضقتني مل ماد ام * قوسلا يف اوفاط دق نوبهتنملاو

 عماجلا لاق  همنم يذلا هللا يلا حورلا دوعيو ناك امك ضرالا يلا بارتلا دوعيو *'بجلا ىلع ةركبلا رودتو '
 نممفصتو املع هعم ناسنالا ملع هناو اميكح عماجلا راص اذا ةدياز ةلضفف + ةلطاب ءايشللا لكف ليطابالا ةلطاب

 لاوقا ده قىملا لاوقا ةماقتسالا بوتكمو ةيشملا لاوقا دجحبل عماجلا مسجت ةريثك ءايشا # لاثمالا ةنيز هنذا
 اولانف دحاو عار دنع نم مبلامعا تاميس نم اهوحنم. يتلا لاوقالا ةامحفلا ريماسملاكو رقبلا سخانمك ءامكحلا
 بعت ةريثكلا اهسارد ينو ةياغ اهتعفنمل تسيلف ةريثك فحاصم عنطصت نا اذه ظفحا ينب اي # اهنم ةدايز

 رشحبس هللا نال #* اذه هعفني ناسنالا لك ناف هاياصو ظفحاو هللا قتارمالا ةلمج عمسا لوقلا رخاآو د ةرشبلل .

 * ايدر ناك ناو احلاص ناك نا هب اونوها رما لك يف اومكاحتل ةموكحلا يف هتعانص ةفاك

 و

 لوالا لصفلا

 بويطلا ريام نم لضفا كبويط ميسنو *رمخغلا نم لصفا ناعلص كييدث ناف همف ثتالبق نم ينلبقيلف
 ينلخاد رضاعن كبويط ميسن يلا كيارو نم كنبذجن # بابشلا كبحا اذهل قارهم بيط نهد كمسا
 ظ 0 مهلشروا تانب اي * كتبحا ةماقتسالا رمل م لضفا كييدث بستن كب حرفنلو .يهتبنلف هتنازخ يلا كلملا



 ينع تضرعا سمشلا نال انا ءادوس يننال يلا اورظنت ال * ناميلس ميخ لثم راديق نكاسمك ةليمجو ءادوس يننا
 يعرت نيأ يسفن هتبحا نم اي ينربخا 3 يعرك ارظفح امو ةظفاح موركلا ين لراعج يرما يف اوبراحت 30

 كتاذ يفرعت مل نا .اسنلا يف ةليمجلا اهيا ٠ * كريغ تاناعطق ة ةحورطمك نوكأ اليل ربظلا يف عجطضت
 يف يرتب ىديرد ا :كتميدا لا 6-00 ة كل يتلا ءادمب | يتراو اياعرلا باقعا يف يتنأ 0

 بهذ ليثامت كل لمعتست #»* رهرجلا ةدالقك 5358 ةماميلاك تيتنجو .ءاهب دشا اص د»* نوعرف تابكرم

  ةعيملا طابر نم د هبيط ميسن 9 ا ا ا يلا »* ةصفلا طقنب كهباشت
 اي تمننااه #* داح ينب مورك يف رهزلا دوقنع يخا نبا + ننال ب امين لوتست يدتم حا نيل ىلا

 ليلج انريرس يلع كلذ عمو ليمج يخا نبا اي تنااه : نا ءانسح تننا اه ةليمج ينديرق

 1 ظ * نيبرش انفقس فوفدو زرا انلزنم ةروسج * يبب

 0 يناثلا لصفلا

 ةرجش يف ةحافتك »* تانئبلا نيب ينبرت اذكه كلاوشالا نيب هتسوسلا“ د ةيدوالا ةنسوسو ةعقبلا ةرهز انا

 يلا ٍفولخاد * يقلح يف ةولح هترمثو تسسلجو هلظب لظتسا تيهتشا نيئبلا نيب يخا نبا اذكه ةطيغلا
 هلامش د ةحورج# ةبعصلا انآ يلاف حاغتلا يف نوفصرا بويطلاب ٍيوددش #* ةبعملا يلع اوبتر رمغلا تيب
 متمقا متنا: نا هتاوقو لقعلا "تارا دققاب ميلشروا تانب اي نكفلهتسا 8 فطعنت هنيميو يسار تمت
 * لالا يلع زفقيو لابجلا يلع رفطيف يبي اذوه اه يخا نبا توص » يه ءاشنت نا يلا ةبحملا متصهنتسا»
 ذفاودلا يف افرشتسم مطياح ارو فقو دق وه اه ليا تيب لابج يلع ليالا فشخل وا لازغلاب هيبش يخأ نبا

 دق يتشلا اه *» يتمامحو يتليمج اي يلاعتو يضهنا يتنيرق اي لاقو يخا نبأ ينباجاف * كابشلا ين اعلطتم

 يف عمس ةماميلا توص عطفلا ناوا غلب دقو ضرالا ين ترهظ دق راهزالا + هتاذ يلا راسو بنقد رطفلاو ربع

 يتليمج اي يتنيرق ايو يباعتو يضبنا اهبيط ميسن تصغم ترهزا اذا موركلا اهتوق تمبرق ةنيتلا 0 انضرا
 ناف كتوص ينيعمساو كهجو ينرا روسلا ليصف ةبقاصم ٍةرعصلا فنك يف يتمامح اي يتنا يملهو . * يتمامحو

 هل انأو : 0 نبأ # انمورك رهرتف موركلا ةديبملا راغصلا بللاعثلا انل اوداطصأ * يبب كيببيو ٠ ذيذل كتوص
 ليالا فشخ وا لازغلاب اهيبش تناف عجرأ يخا نبا ءايفالا ريستو راهنلا بسهي نا ىلا يعري يذلا
 2 يلع عرمتملا

 ثلاثلا لصفلا

 يف فوطاو صيهناف : نيم از نرتب او بألا ينل ةاييعأ نياتسلال نبتت ىلع اللا يب

 يدجوف »* ينعاطا امذ هتوعد هتدجو امف هتبلط يسفن هتبحأ نم بتملطاو عراوشلا ينو قاوسالا يف ةنيدملا

 نم كتدجو يتح اليلق الا مهتزواجت امف“ * يسفن هتبحا نم 2 تلاقف ةئيدملا يف نوفوطي نيذلا ساردملا
 نكيلع مسقأ ٠ * يب تلبح نم ةنازخ يلاو يما لزنم يلا هتلخدا نا يلا هتيلخ امو هتكسماف يسفن هتبحا
 ةدعاصلا هذه نم د يه ءاشت نا يلا ةبحشلا متضهناوا متمقا معنا نا هتاوقو لقا تارادتقاب ميلشروا تانب اي

 ءايوقا نوتس هلوحو ناميلس ريرس اه #راطعلا ريارذ عيمج نم ردنكو رمو روخبلا ناصغاب ةرخبج# اهناك رفقلا نم
 * ليللا يف يتلا لواهملا نم هذخن يلع هفيس مهنم لجرلا برحلا نوملعم افيس نوكسام مهلك * ليارسا ءايوقا نم
 اهنطابو ل اهلالجو بهذ اهءاكتمو ةضف اهدمع لمعف »* نانبل بشخ نم ةيرامغ هل لع كلملا ناميلس
 يلاو كلملا ناميلس يلا نرصباو نجرخا نويهص تانب اي * ميلشروا تانب نم ةبتح كلتو رهاوجلاب عصرم
 *#  هبلق رورس موي ينو هسيرعت موي يف هما هب هتللك يدلا ليلكالا



 عبارلا لصفلا '
 يلا يزعملا ناعطقك كرعش كتوكس نم اولخ ناتمامح كلانيع ءانسح ثنا اه ةليمج كنا اه يتنيرق اي

 تسيلو ماوتا تاوذ اهلك يه يتلا مامعتسالا نم ةدعاصلا ةزوزجملا ناعطقلاك كنانساو * ذاعلج نم تنلتعا
 كقنع #* كتوكس نسح يوس ةنامرلا رشقك تلدخ ةحافتو ذيذل كمالكو يزمرقلا طيخلاك كلاتفش + يلكث اهيف
 ناذللا ةلازغلا موت فشحهك كايدث * نيردتقملا ةنسا ةفاك» سرت فلا هيلع قلعملا سويبلت يف ينبملا دواد جربك
 كلك ه#ردنكلا لت يلاو رملا لبج يلا هعم يضماس .ايفالا ريستو راهنلا غرفي نا يلا * نسوسلا يف نايعري

 نم نيربعتف نيم نانبل نم يمله نائبل نم يلاعت سورعلا اهتيا * باعم كيف سيلو يتنيرق اي ةليمج
 انبولق تببهلا يتخا سيورعلا اهتيا * ةرومنلا لبح نمو عابسلا ريص نمو نومرحو ريناس سار نم ةنامآلا ءادبم
 نم نسحا كايدث كييدث لامج نسحا ام يتخا سررعلا اهتيا ' * ةدحاولا كقنع ةدالقب كينيع لامج نم
 2 «كناسل تصت ادهش نارطقي كاتفش سورعلا اهتيا د بويطلا عيمج نم لضفا كبايث ميسن بيطو رمغلا

 . عمم بيطلا طسقو ةريرذلا بصق نارفعزلاو نابلا ناولا عم #* راهزأ ناصغالا فارطا رمث وذ ناتسب كلياسر
 ضهنا * نائبل نم رخي يذلا يحلا ءاملا ريب ناتسب نيع * بويطلا ليارا :عيفح عم دوعو رم نال رح هلاك
 * يبويط ابكساو يناتسب يلع ابهو يلبق اي ملهو لامش اي

 يل يذلا رملا تفطنقا يناتسب يلا تلخد يتخا سورعلا « هتهكاف رمث لكءايلو هناتسب يلا يخا نبا لزنيل
 ميان انآ * اوركساو يتوخا اي اوبرشاو يابرقا اي اولك ينبل عم يرمخ تببرش يلسع عم يزبخ تملكأ يبويط عسم

 يدن .التمأ يسأر نف يتلماك يتمامح ينديرقو يتخا اي يل متفأ بايلا يلع عرقي يخا نبأ توص رهاس يبلقو ش

 لسرا يخا نبا + امههسوا فيكف يمدق تلسم دق هسبلا فيكف يبوث تمعلخ دق # اليل مضنت يديقانعو

 يدي يلع ارم ةولمم يعباصا ارم اترطق يدي يخا نبال متفال انا تممق » هيلع لهدنا يقوجو بقنلا نم هدي
 * ينعاطا امف هتوعد هتدجو امف هتبلط هتملكب تجرخ يسفن زاج يخا نبا يخا نبال انإ تمت # لفقلا

 ميلشروا ثانب اي #* يئم يلالغ اوذخا راوسلا سارح ينوحرجو ينوبرضف ةنيدملا نوفوطي نيذلا .سارحلا يندجو
 يف ةليمجلا اهيا * ةحرج ةبعملا انا يثنا هوربخاف يخا نبا متدجو اذا هتاوقو لقحلا تارادتقاب نكفلعتسا
 انيتفاعتسا كنال حالا ءانبا نم كيخا نبا وه ام ءاسنلا يف ءانسعلا اهتيا الا ءانبا نم كيخا نبا ام ءاسنلا
 داوسك نوس ةطيس ةريافظ رافاك بهد هسار * تاوبر نيب نم بهتنم رقشاو ضيبا يخا نبا * اذكه

 * ءام ةبعوم ضاوحا يلع نيتسلاج نبللا ين نامعتست ءام ةبعوم ضاوحا يلع نيتمامحم هانيع * بارغلا
 ناتولمم ناتطورخم هادي #* أرم ناتولمم يدن نارطقت ناكدسوس هاتفش رطعلا بويط ةعنوملا فبيطلا كربك هأدخ

 ةليمجلا اهنيا * ميلشروا تانب اي ينيرق اذهو يخا نبا اذه ةوبش هلكو ةوالح هتاهل د زرالك بصتنم نانبلك
 * كعم هبلطنف كيخا نبا رصبا نيا يلا كيخا نبا بهذ نيا ءاسنلا يف

 1 سداسلا لصفلا ,ه ظ

 نباو يخا نبال انا * نسوسلا عمجبو نيتاسبلا يف يعريل بيطلا ضاوحا يلا هناتسب يلا ردحلا يخا نبا
 * ةبترملا فوفصلا ةعرج» ميلشرواك ةيبي ةينملا ةرسمك ةليمج يتنيرق » نسوسلا يف يعري يذلا يل يخا

 3 آم 2



 هسه تسسي

 يي

 ناعطقلات كنائسا #* ناعلج نم ةرهاظلا يزعملا ناعطقك كررعش ياريط دق امهف يتلباتم نم كينيع يددرا

 يزمرقلا طيغغلاك كاتفش د* يلكت اهيف تسسيلو ماوتا تاوذ اهلك يتلا مامعتسالا نم تدعص دق ىتلا ةزوزجملا

 باوشلاو نونامث تايرسلاو نوتس يه تاكلملا * كتوكس لامج يوس ةنامرلا رشقك تلاتنجو يبب ذيذل كمالكو
 اهترصبا تانبلا اهتدلو نمل يه ةبهتنع اهمال يه ةدحاو يه ةدحاو يتلماكو يتمامح #* ةريثك نهل ددع ال يه

 سمشلاك ةيهتنم رمقلاك ةليمج ميصلا علطمك ةفرشتسملا هذه نم #+ اهتحبسف تايرسلاو تاكلملا اهأرو ابتبوطو

 رهزا دق رهزا دق مركلا ناك نأ رصبال يداولا ةلغ يلا رظنال تردعلا زوجلا ناتسب يف 2 * ةبترملا فوفصلاك ةعزجم

 ةيناموسلا اهتيأ يعجرا #* بدانيمع ةبكرم ينتلعج يسفن تفرع امو #* ييدث كيلا عفدا كانه نامرلا

 ْ * كيلا رظننف يعجرا يعجرإ

 عباسلا لصفلا

 .ءازجا ماظتنا بادان تانب ةيذحا يف ةيهب كتوطخ د ركاسعلا بفوفصك ةلبقملا ةيناموسلا يف متير انام.

 ةمرع كفوج اجوزمم اهزوعي نل ةطورغم ساك كترس # عناصلا يدي لامعا نم رهاوجلا ديالق يهاضي كيذغن
 يف نوفساب يتلا نانجلاك كانيع ياعلا يربك كقئع # ةلازغلا موت ينشحكت كايدث * نسوسلاب ةجعيسم ةطنح

 ' ريفربك كسار رفضو لمركلا لبجك ظيلغ .كسار * قشمد هجو دصاري نانبل جربك كنفنا ندملا تنب باوبا
 هيبش اذه كناش مظعف »* كتاميعن يف ةبحملا اهتيا كلذلا امو كلءاهب نسحاام * بعالملا يف طوبرم كلم
 ةمركلا ديقانعك كايدث نوكتسف. اهيلاعم نكسمالو ةلخنلا يف ندعصال تلق # اهتاذعا يهاضت كايدو ةلعتلاب
 يتنشب ايرتجع ةماقتسالا يلا بهاذ يخا نبا ديجلا فيبنلا- ميسنك ككنحو ةحافتلا ميسنك كلفنا ميسنو
 » عايصلا يف نطوتسنو لقحلا يلا جرحت مله يخا نبا اي + هتدوع نوكت يدنع يلاو يخا نبا دنع انأ * ينانسأو
 حاغللا * ييدث كيلا عفدا كانه لابجلا ترهزا رهزلا رهزا رهزا دق مركلا ناك نا رظننو موركلا يلا ركتبنو
 * ةقيتعلا ءازاب ةثيدحلا كل تظفح دق يخا نبا اي انباوبا يلع ةكرابلا رجشلا رامثا ةفاكو هميسن لجنم

 ظ نماثلا لصفلا ظ

 * يب اوردزي ملف كاذ عمو كنلبق اجراخ كتدجو ذا يما ييدث عضترت نا يخا نبا اي كيطعي اذ نم

 * يامر ءام نمو بيطلا رمغلا نم كيقسإاف يب تلبح نم ةنازخ يلاو يما تيب يلا كلجاداف كالوانتا
 متمقا متنا نا هتاوقو لقحلا تاردقمب ميلشروأ تائب اي نكفلعتسا * يلع فطعنت هنيميو يسار تمت هراسي
 ةحافتلا تمت ٠ كتصهنا اهيخا نبا يلع ةدنستم ةضيبم ةدعاصلا هذه نم * يه ءاشت نا يلا ةبحفلا متضيناو
 ةيعملا ناف متاخك كيدعاس يلعو متخمك كبلق يلع ينعض #* كتدلاو كب. تضخم كما كفاتبا كانه
 .ريثكلا ءاملاف * ةبخملا بيبل رادقم اذه رانلا ةعنجا طاسبناك اهتعنجا طسب ميحجلاك ةيساق ةريغلاو توملاك ةمزتعم
 * اراقتحا هنورقتح امناو ةبحملا يف هرمع لك ناسنالا لذب نأ اهراثآ لسغت ام راهنالاو ةبحتلا ينطي عيطتسي نل
 روس يه تناك ناف # هيف ملكتت يذلا مويلا يف انيخا نبا اي عنصن اذام اهل نييدث الو ةريغص اندخع تالا

 ةدجأو هينيع يف تنك انا ناجرب يايدثو روس انا *زرأ فد اهيلع سقنلف اباب تناك نأو هضف حاولا اهيلع.نبنلف
 * ضفلا نم افولا هترمثب ناسنا لمعف هنوظفحي رطاون يلا ةمرك عفدف. نوما لعب يف مرك ناميلسل راص #* ةمالس
 نوغصي نورخا نيتاسبلا يف سلاجلا * هترمث نوظفح نيذلل ناتياملاو ناميلس اي كل فولا يماما يل يذلا مركلا:
 * بودطلا لابح يلع ةلايَلا فشخ! وا لازغلاب هبشتو يخا نبأ اي صنت كتوص ينعمسا هيلأ

 ود»و داشنالا ديشن باتك مت
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 يبنلا ءايعشا هّوين باتك

 رم . توهوتتا

 لوألا لصفلا

 اوكلمت نيذلا ايقزحو زاحاو ماثويو ايزوع ةكلمم يف ميلشرواو ةيذوبيلا يلع اهار صوما نبا ءايعشا اهار يتلا ايورلأ
 * * يب أوردغ مهو مهتعفأرو ءاعبا تدلو لاق برلا نأل ضرالا اهتيأ يتصنأو ءامسلا اهتيأ يعمسأ ةيدوهيلا يلع

 بمعشلا ةيطاخلا ةمالل ليولا د اومهفي مل يبعشو ينفرعي مل ليارساو هديس دوذم رامحلاو هيناق روثلا فرع
 اذامل , * مهفلخ يلا اودتراو ليارسا سودق 'متبضغاو بنرلا متكرت ةمثالا ءانبالا ثيبغلا لسنلاو اياطخلا نم يلتمملا

 ردع در حرج وق سبل سارلا لا :نسمدقلا يما 5 نزحل بلق لكو عجول سار لك امثأ نودادزت اضيا نوبرضت
 اهلكات مكتروكو رانلاب قرح مكندمو برم :مكضرا #* تاطابر الو نهد او مهرم ابيلع عضوي سيل ةبهتلم ةبرض الو

 نم انا ولمم برلا لوقي يل مكحبابذ ةرثك يهام ده اروماع بعش اي هللا سومانل اوتصناو مودس ءاسور اي برلا
 . بلط اذ نم يل اورهظتل متيتا اماذاو » اهديرا تسسل سويتلاو ناريثلا مدو فارخلا محشو شابكلا تاقرع

 سوور د يدنع وه لوذرم اروخماو الطاب اديمس يل متمدق نأ د يرايد اوطت نأ اودوعت ال مكيديا نم هذه
 تسل القث يل مترصو يسفن اهتضغبا مكدايعاو مكتلاطبو مكموص اهلمتحا تسسل ميظعلا مكمويو مكتوبسو مكروبش..

 مكل بيهجتسإ تسل ةبلطلا مترثكا ناو مكنع ينيع فرصا يل! مكيديا متددم اذا # مكاياطخ لمتحا نالا ذنم
 مكرورش نع أوفك ينيع ماما مكسوفن نم رورشلا اوعزتنا ءايقنأ اوريصو اومحتسا ه» مدلأ نم ةولمم مكيديأ نأ"

 برلا لوقي رظانتن اولاعتو # ةلمرالا اورربو ميتيلل اومكحاو مولظملا اوذقنا افاصنا اوبلطا انسح. اوعنصت نا اؤملعت'
 متيش نأو د يقنلا فوصلا لثم اهضيبال زمرقلا لثم نكت ناو ملثلا لثم اهضيبال داوسلا لثم مكاياطخ نكت ناف
 قطن ننرلا مث نا فيسلا مكلكايس ينم أوعمست ملو اوديرت ١ ناو 3 ضرآلا تاريخ نولك ءاتس ينم مكعمسو

 اهيف عيطض| نالاو اهيف :لدعلا دقر ينلا فاصنالا نم ةولمملا ةيناز ةنموملا نويهص ةنيدم تبراص فيك # اذهب
 اشيرلا نوبحبو صوصللا نوكراشي ةاصع كلسورو # ءاملاب رملا نوجزمي كورامخو ةيقن ريغ مكتضف #* نولتاقلا

 رابج دونجلا بر ديسلا لؤقي اذه لجال * نوغصي ال لمارالا ءاضت يلاو ماتيالل نومكح الو ةافاكملا يف نولهجعتسيو
 يدي قبطاو د يادعاب يمكح عنصاسو نيداضملا نع فكي مل يبصغ نلل ليارسا لا. يف ءايوقال ليولا ليارسأ
 اوناك امك كلتتاضق نبصنال» * نيربكتسملا .ناذالو كننم ةمثالا لك لصاتساو ةاصعلا كلهاو ءاقنلل كمحاو كيلع
 صلخب مك#لا دعب نآل * نويهص ةنموملا ندملا ما لدعلا ةنيدم نيعدت كلذ دعبو اميدق اوناك امك كيريشمو الوا
 مهنا لجا نم #* نولصاتسي برلا اولمها نيذلاو اعم ةاطخلاو ةمئالا نومشبتيسو #* ةمحرلاو لدعلاب اهيبس
 منال » اهوهتشا يتلا مهتايسب نورخمسو اهوعنص يتلا مهتاتوحت# اضيا نولطقسيو اهودارا يتلا مهناثواب نوزخمأ



 مهلامعاو ةقاشملا ةبصق لثم مهتوق ريصتو #2 ءام اهيف سيل ةضور ٍلثسو اهقاروا ترشتنا يتلا ُةمطبلا لثم نوريصي
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 يناثلا لصفلا ظ

 نوكيس هنأ * ميلشروأو ةيذوهيلا لجا نم صوما نب ءايعشا يلا برلا لبق نم راص يذلا لوقلا
 . هيلا قلطنتو #* لالتلا العا قوف يلعتسيو لابجلا فارطا يلع هللا تييبو ارهاط هللا لبج ةريخالا مايالا يف
 بوقعي هلا تيب يلاو برلا لبج يلا دعصن انب اومله نولوقيو بوعشلا نم ريثك هيلا ريسيو ممالا 'ةفاك

 الو افيس ةما يلع ةما لمحت الو لجانم مهبارح نولمعيو اككس اهنوعصيو مهفويس نوعطقيف اريثك ابعش تكبيو
 نال ليارسأ تسيب هبعش صلخ هنال »* برلا رون يف ريسن اومله بوقعي تميب اي نالاو * اضيا برهلا نوملعتي

 اودجمو مهيديا لامعا تالادر مهضرا تالتماو »* ددع مهبكارمل سيلو اليخ مهضرأ تالتماو ددع مهزونكل سيلو

 ضرالا يف اوفتخاو روهصلا يف نالا اولخداف * مهلمها تسسلو لجرلا عضتاو ناسنالا ناهو #* مهعباصأ تمعنص امل

 عافترا لذيسو ليلذ ناسنالاو ةيلاع برلا ظاحلا نأل * ضرالا مشهيل ماق !ذا هتوق دج“ نمو برلا فوخ هجو نم
 يلعتسا نم لكو مظعتمو ماتش لك يلع يتايس دونجلا بر موي نأ + مويلا كلذ يف ؛دحو برلا يلاعتيو رشبلا

 يلعو لاع لبجم لك يلعو # ناسيب طولب ةرجش لك يلعو مءاشلا يلاعتملا نانبل زرا لك يلمو #* نولذيف معاشتو
 نسح رظنم لك يلعو رجلا نفس لك يلعو * عيفترم روس لك يلعو قهاش جرب لك يلعو #* ةعفترم ماكا لك

 ماق اذا هتوق دهم نمو هبرلا فوخ هجو نم ضرالا ةبقثا نو روغصلا قوقش يفو رياغملا يف اهنوفخو مهيديا
 اردجسيل مهل اهربصتعا يتلا بهذلاو ةضفلا بسسك نم هتالازر ناسنالا جرخع مويلا كلذ يف نال * ضرالا مشييل

 دج“ نمو برلا فوخ هجو نم روغصلا قوقش يفو ةدلصلا ةرخصلا باقثا ين اهوجلريل * ةيليللا حابشالا نمو اهل
 *' سايقا اذامب نال هيرغشمب ميرلا قشنتي يذلا ناسنالا نع اوفع + ضرالا مشهيل ماق اذا هتوقا

 6 كبرلاثلا لصفلا

 رابجلاو * ءاملا ةوقو ربحنلا ةوقو ةيوقلاو يوقلا ميلشروا نمو ةيذوهيلا نم عزتني دونجلا بو ديسلا اذوهاه

 سدنهملاو بيهجتلا ريشملاو نيسمخ سيرو ->* ضسيشلاو فارعلاو . يبنلاو يضاقلاو براحتلا ناسنالاو ردقتملاو
 يلع ناسنا بسعشلا عقيو * نويزبتسملا مهيلع نودوسيو اثادحا مهءاسور ميقاو * مهفلا عماسلا ميكحلا

 دحاوب وا هيخاب ثبشتي مهنم لجرلا نال * مركملاب هيفسلاو ميشلاب يبصلا رتعيو هقيفر يلع ناسناو ناسا
 : لوقيو مويلا كلذ يف بيجيف »* تدنع نم يماعط نكيلو انيلع اسيير نكف بوث كل هل لوقيو هيبا تيب نم
 دق ميلشروا نأل اسيير بععشلا اذه يلع نوكا تسسل * سوبلم الو زبخ يتيب يف سيل نآل اسيير نوكأ تسلل
 مههوجو يزخو نآلا عضتا مهدج“ نأ لجا نم # مهماثاب هللا ضيارف فلاخت مهنسلاو تطقس ةيذوهيلاو تلخ
 3 مهتاوذل ةريرش ةروشم اورواشت مهنا مهسفنال ليولا اهوربشاو مودس لهأ لثم مهتيطخ اوعاذ اذا مهل بصتنا

 بسح رورش هب نرتقتسف ميثأل ليولا * مهلامعا تالغ نالا نولكايسف انل وه ملاص ريغ هنال قيدصلا طبرن اولاقو
 نيذذلا يبعش اي مكيلع نولوتسي مكنم قوقحلا نوضتقملاو مكنؤعطتقي مكيلع نوفرشملا يبعش اي * هيدي لامعا
 برلا وه # .اضقلا يف هبعش ميقيو ةمكمتلل نالا برلا موقيس نكل * مكلجرا لبس نوقلقيو خكنولضي مكنوطبغي
 اذامل #* مكتويب يف نيكسملا ىناطتخاو يمرك متقرحا اذامل متناو هياسور عممو هبعش ٍشياشم عم يتاي



 نعفترا نويهص تانب نا لجا نم شويجلا بر لوقي اذكه #* متيزخا نيكاسملا هوجوو يبعشب متررضا متنا
 . تانب هللا عضاوي #* نيمادقاب نبعليو اعم مهبايث نورجي لجرألا قفحمإو نويعلا زمغبو ةيلاعلا باقرلاب نيشمو
 * نهريافضو نبتنيزو نهسابل فرش ببرلا عزنيو * مويلا كلذ يف نهلكش فشكي برلاو تاسييرلا نويهص
 ٠ نهجلامدو نهتالدمو نهقلحو نهرواساو 2 نهفرش ةئيز بميكرتو نههوجو ةنيزو '* نهبياصعو نهديالتو نهلسالسو
 نيزمرقو ستوقايو نهناوجراو »* تايهازلا نهتادادشو نهروتسو نهقشعدو نهبقرمو #* نهتطرقاو نهمتاوخو
 نهقطانم ضوعو رابغ بيطلا نهحجر ضوع نوكيو * ناسحلا نيبيالجو .توقايلاو بهذلاب يوسنملا نهناوجراو
 نيرزتت سقمدلا كلابرس ضوعو كلامعا لجا نم عرق كلل نوكي بهذلاب نهسور ةنيز ضوعو لابحلاب نقطنمتي
 نكتنيز ةيعوا نزهتو * نولذيو فيسلاب نوطقسي مكءايوقاو فيسلاب طقسي هيبعهت يذلا نسحلا كنباو * احوسم
 1 * ضرآلا كلب برصتو. كدحو نيقبتو

 عبارلا لصفلا

 انيلع يعدي كمسا نا ريغ ءايش فلكت الو انبايث يستكنو انزبخ لكان تالياق دحاو ناسناب ةوسن عبس قلعتيو
 نوكيو * ليارسا نم يقبت نم دملو عفريل ضرالا يلع دمت ةروشمب هللا قرشي مويلا كلذ يف # انراع عزتناو
 سند لسغي برلا نال # ميلشروا يف ةايعلل اوبتك نيذلا لك ارابطا نوعدي: ميلشروا يف يقبيو نويهص يف يقبي نم
 عصضوم لك نوكيو يتايو #* دقوتلا حرو فاصنالا جورب مهنيب نم ميلشروا نم مدلا ربطيو نويبص تانبو ينب
 نوكيو #* اليل بهتلم ران ءوضو ناخد لثم دج“ لكب رتسيو اراهن مامغلا هللظي اهب طوخ ام لكو نويهص لبج#
 * لطمعلاو ةعبوزلا نم ةينخ قو ثم ين رحلا نم لالظ يف

 سعاجلا لصفلا ٠

 هتنصحو اجايس هب تطحاف * بيصخ عضوم يف ةيواز ف مرك يبيبعل ناك همركل يبيبح حدم يبيبح حدمأ
 اي نالاو #* اكوش عنصف ابنع عنصي نأ توجرو ةرصعم هيف ترفحو هطسو يف اجرب تيئبو ةمرك هيف تسرغو
 لجأ نم هل هعنصأ ملو يعرك عم اضيا عهصا اداص يعرك نيبو ينيب اومكحا ميلشروأ يف ناكسلاو ادوبي ناسنا

 مدهاو فاطتخالل ريصيو هرادج عزنا يمركب عنصا ام مكملعا نآلاو # اكوش عنصف ابنع عنصي نا توجر يفا
 ال نا باعجللا رماو روب ضرا لثم كوشلا هيف تبنيف ملفي الو ثرح الف يمرك لمهاو »# ايطوم ريصيو هرادج
 “ عنصي نأ توجر بوبح“ ديدج سرغ !ذوهي ناسناو ليارسأ تميب وه دونجلا ببر مرك نال * ارطم هيلع رطمت
 يش. اوبلتسيل لقح القح نونديو تميبب اتيب نولصوي نيذلل ليولا ه#* اخارص نكل الدع سيلو امثا عنصف امكح

 ةريثك لزانم مكل تراص !ذا نال دونجلا بير عماسم يف اذه عمس دق #* مكدحو ضرالا يلع اونكست له بميرقلا

 رقبلا نم ندف ةرشع لمعي يذلا ناكملا نال * ناكس نهيف ريصي ال اناسحو تاميظع نكت ناو بارغلل ريصت
 بلط يف نوعسيو ةادغلاب نوموقي نيذلل ليولا * لايكأ ةثالث لغتسي بدارأ هتس عرزي يذلاو ةدحاو ةرج لمعي
 نورظني الو رومزلاو لوبطلاو راسزملاو ةراثيقلاب رملا نوبرشي مهنال * مهقرعحت رمحلا نال ءاسملل نودمتسيو ركسملا
 ةرثك تراصو برلا اوفرعي مل مهنا لجا نم يبسم يبعش راص نآلا * هيدي لامعا نولمءاتي 2و برلا لامعا

 نومظعملاو نوفرشملا هيف ردحنبسو صقتني اليل هاف متنو هسفن ميحجلا ضرعو # ءاملا شطعو عوجلا لجال تاومالا
 . مكحلاب دونجلا بر برلا عفتريو # ةيلاعتملا نيعالا لذتو لجرلا ناهيو ناسنالا عصتيو * نودسفملا ءاينغالاو

 * اهلكات فارخلا نيددبتملا تابرخو ناريثلا لثم اوظفتحا نيذلا نوعريو * لدعلاب دمتي سيدقلا هللاو
 هعبصي ام اعيرس نديل نولياقلاو د مهماثا ةلمجعلا ريس رين لثمو ليوطلا لبحلا لثم مهاياطخ نودمي نيذلل ليولا
 ..ذلا ارش ديجللو اديج رشلل نولوقي نيذلا. ليولا * اهفرعن يكل ليارسا سردق ةروشم تاتلو هرظنن يك انب هللا



 ءامهف مهتاوذ دنع مه نيذلل ليولا + ارم ولعلاو اولح رملا نولعجسي نيذلا ةملظ رونلاو ارون ةملظلا نوعنصي
 نوكزيو“ * ركسملا نوجزمي نيذلا نيردتقملاو رمغلا برش يلع مكنم ءايوقالل ليولا # ءالقع مهحاورا دنعو
 نم نوقرتخث راثلا رمج نم بصقلا قرتحا امك اذه لجال * قيدصلا قح نوعزتنيو هتوشر لجا نم قفانملا .
 شويجلا برر سومان اوواشي مل مبنال رابغلاك دعصت مهترهزو بارتلا لثم مهلصا ريصي قرعحتلا بيلا
 0 تفجتراو مهبرضو مهيلع هدي يقلاو هبعش يلع شريجلا بر بضغو # ليارسا سودت ةملك اوطخسا
 ةمالع عفري نآلاو ةيلاع اضيأ هدي نكل هبضغ دري مل اهلك هذه يفو قرطلا طسو يف لبزلا لثم مهنلح تراصو

 نوماتي الو نوسعني الو نوبعتي الو نوعوجي ال * ةفخا اعيرس نوتاي !دوهو ضرالا فارطا نم مهقوسيو ةديعبلا ممال
 رفاوحو ةروتوم مهيسقو ةداح مهعابس نيذلا ءالاه #* مهتيذحأ رويس عطقني الو مهاقح نم مهقطانم نولح“ الو
 دسالا لبش لثم نوفقيو دسالا لثم نوبثي * فماعلا لثم مهبكارم تاركبو ةدلصلا ةرغصلا لثم اوبسح ميليخ

 جومتملا رحبلا توص لثم مويلا كلذ يف مهيلع حرصيو رازي نوكيو * جرخو عبسلا لثم خرصيو 0 |
 ٠ * مهتريح يف ةبعصلا ةملظلا اذاو لفسا ضرالا يلاو .امسلا يلا نو

 سداسلا لصفلا

 تيبلا 00 لاح يب يلع سلاج يل يطب راسب ويف ةسلا يف ناو

 رثس حفرو * ددج* نم 35 ضرالا لك ل ببر سودق سودق سودن " لوقيو ا جرصيو * 5
 يو ناسنأ يال رسهتم انا ينناف انا يقش هأو تملقف #  اناخد  يلتما تميبلاو هب أوخرص يذلا توصلا نم باميلا

 دحاو يلا لسراو * :شويجلا ببر كلملا ينيعب تيارو ةسجن ةافش هل بعش طسو .يف نكسا اناو ناتسجن ناتفش
 عردتف كيتفش تسمل هذه اذوه لاقو يمف سملو * مبذملا نم نيتبلكب اهذخأ ران ةرمح هديبو ميفاراسلا نم

 أذناه تملقف بعشلا اذه ىلا يضمن _نمو لسرا نم لوقي برلا توص تمعمسو »* كلاياطخ يقنتو كمانا

 بلق نال #2 نورصبت الو نورظنت اراغنو نومهفت الو نوعمست اعامس بععشلا اذهل لقف بهذا لاقف * ينلسراف
 مهبلقب اومهفيو مهنا داب أوعمسيو مهنويعب أورظني اليل مهنويع أوضمغو وحلا نع مهنادا تملقثو ظلغ بعشلا اذه

 نوكي ال نأ نم تويبلاو نكست ال نا نم ندملا رفقت نا يلا لاقف بر اي ينم يلا .تملقؤ 4 ميغشاف أوعجريو

 دوجوملاو ب * ضرألا 7 00 وكيدما نيذلاو سانلا 1 دعبي كلد 03 # 0 6 ضرألاو 0 اهيف

 »* اهيف يتبتي يذلا

 عباسلا لصفلا

 يلا ليارسا كلم ايلمور نب حاقافو مأر ١ كلم ناصار دعص ادوهب كلم ايزوع نبأ مائوي نب زاحا مايأ 92 ا 1

 تفعضف ميارفا عم مارا قفاوت دف نيلياق دواد تيب يف ربخو + اهازصاحي نا اعيطتسي ملف اهابراحيل ميلشروا
 زاحا لايقتسال جرخا ,ءايعشل برلا لاقف * ةديدشلا ميرلا نم باغلا يف دوع عزعرتب امك هيعش سفنو هسفن

 الو نكستل ظفتحا هل لوقتو »*راصقلا لقح قيرط دعصمل ينلا ةكربلا يلا كل يقبت يذلا كنئبا بوصايو تننا
 يفشل نوعأ انا ينناف يبضغ زجر نكي دأ هنال نيقرتملا .نيبناذلا نيدوعلا نيذه نم كسفن فعضت الو فخغت

 اهلها عم ملكتنو ةيدوهيلا يلا دعصن »* نيلياق ةريرش ةروشم كيلع ارماوت امهناف ايلمور نباو مارا نباو د اضيا
 » نوكي 7 يارلا اذه تمبثي نل لكلا طباض شويجلا بر لوقي اذكه # لياباط نبا اهيلع كلمنو انيلا مهدرنو

 سارو * بعشلا نم ميارفا ةكلمم ينفت ةنس نيدسو ةسمخ دعبو ناصار قشمد سارو قش.عد مارا سار نكل



 لس # الياق زاحا عم ملكتي برلا داعو د اومهفت مل اوقدصت مل ناو ايلمور نبا نورموش سارو نورهوش ميارفا
 تيب اي اوعمسا لاق * بيرلا برجا الو لاسا الزاحا لاقف '*ولعلا يفوأ قمعلا يف كهلا برلا نم هيا. كل
 كسفن برلا مكيطعي اذه لحآل 2 اداهح برلأ نوهنمت فتيكف اداهح سانلا |, ونمت نأ مكدنع ريغص له دوأد

 رشلا لذري نا ملعي نا لبق نم لسعلاو دبزلا لكايو #* ليوناماع همسا نوعديو انبا دلتو لبعت يرذعلا اه هيا.
 يتلا ضرالا يتبتستو .ريحملا راتختل رشلا لذري ارش وا اريخ يبصلا ملعي نا لبق هنا لجا نم # ريغلا راتخي
 مل امالا كيبأ تيب يلعو كبعش يلعو كيلع هللا بلج نكل # نيكلملا نيذه هجو نم اهيلع فياخ تننا
 يذلا بابذب برلا بلجتو مويلا كللذ يف نوكيو # نييلصوملا كلم اذوهي نع ميارفا فرص موي ذنم طق تات
 ةبقثا فو ةروكلا ةيدوا يف نوحرتسيو اعيمج نوتايو * نييلصوملا دلب يف يتلا ةلحتلابو رصم رهن ةيحان دوسي
 رهن ربع وه يذلا كاحلا ميظعلا هسومب بمرلا قلحي مويلا كلذ يف د ةرجمل لك يفو قش لك نو رياغملا فو روهصلا
 رقب نم ةلجع ناسنالا فلعي مويلا كلذ يف نوكيو د هتيدل عزتنيو نيلجرلا رعشثو سارلا نييلصوملا كلم
 مويلا كثللذ يف نوكيو د ضرآلا يلع يقبت نم لك السعو ادبز لكاي اريثك انبل عنصت نأ نم نوكيو د نيتاشو
 ,نأل كانه نولخدي سوقو مهسب »* كوشلاو روبلل نريصي لاقثم فلاب ةمرك فلا هيف نوكي نأ ثيح عضوم لك
 يعرم ريصي كوشلاو روبلا نم نآل فوخ تانه يتاي الو ثرح ثور“ لبج لكو #* ضرألا لك ريصت اكوشو اروب
 * رقبلا عترمو فورغلا

 نماثلا لصفلا ٠

 ه+ببن عنصيل داح ناسنا ةباتكي اهيف' بتكأو ةريبك ةديدج ةفيحص اخيك اجردم كل ذخ ببرلا يل لاقو
 ةيبنلا يلا تسمدقتو # ءايشارب نبا ءايركزو نهاكلا ءايروأ تاقث اسانا |دوهش .يل عنصأو »* رصح هنآل ميانغلا

 ملعي نأ لبق نم هنأ لجأ نم »* ةدحب اوبهناو ةعرسب مدغأ همسا عدا برلا يل لاقو انبا تدلوو تللبحو

 * اضيا يعم ملكتي برلا داعو. : نييلصوملا كلم ماما ةرماسلا ميانغو ىقشمد ةرق ذخاي اما وا ابا اوعدي يبصلا
 اكلم ايلمور نباو ناصار مهل نوكي نا اوديري نكل نوكسب براجلا احوليش ءام دري مل بعشلا اذه نا لجا نم
 مكناردغ لك يلع دعصيف هدهحتو :نييلصوملا كلم ريبكلا يوقلا رهثلا ,ام مكيلع برلا دعصي اذه لجأ نم #* مهيلع

 ام ءايش لمكي نا هنكمي وا اسار عفري نا عيطتسي يذلا ناسنالا ةيذوهيلا نم .عرتنيو »* مكروس لكب طيحاو
 متيوقت 1ذا ضضرالا رخآ. يلا اوعمسا اورسكناو مملا اهيا اوملعا # انعم هللا كتدلب ضرع ءالمي يتح هركسع نوكيو.
 مكيف تبذت ال اهب متملكت ةملك ياو برلا اهلطبي اهب مترماوت ةرماوم ةياو. * نوبلغت متيوقت نأ اضيا مكنال متبلغ
 ابعص نولوقت اليل .نلوقي * بعشلا اذه قيرط كلسم يف ةاصعلل ةيوقلا ديلاب برلا لوقي !ذكه # انعم هللا نال
 اذاو مكفوخ نوكي وهو برلا اوسدق » اوبرطضت الو اوفاخأ ال مهفوخ نمف بعص وه بمعشلا اذه هلوقي املك نلل
 يف برقعي تيب اماف ةطقسلل ةرغص لثم و هولبقتست ةرثعلا رعح لثم سيلو # انوع كل نوكي هيلع تلكوت
 نونديو نومشبتيو نوطقسيو مبيف نيريثك ةوق فعضت اذه لجا نم # ميلشروا يف سولجلا ةديصم ينو سف
 * اهوملعتي اليل سومانلا يلع نومتخ نيذلا نيرهاظ نوريصي ذينيح # قائوب مهيلع نوصتقيو سانلا مهنم
 هللا مهيناطعا نيذلا نوئبلاو اذناه هيلع الكوتم نوكاو بوقعي تسيب نع هبجو فرصا يذلا هللا رظتنا لوقيو
 ناو  نويبص لبج يف نكسي يذلا شويجلا بر لبق نم ليارسأ تيب يف تاريثك تازهعمو تايا نوكتو
 نطبلا نم نوتوصي نيذلا نأ لطابلا نولوقي نيذلا نطبلا يف تافارخلاو ضرالا نم نوتوصي نيذلا اوبلطا مكل اولاق

 اذه لثم سيل اولوقي اميكل ةنوعملل ةعيرش مهاطعا هنال + .ايحالا نع يتوملا نولاست اذامل مههلال ما مه سيل .

 ْ 3 ظ ةقيضو ةدش !ذاو لفسا ضرالا يلا نوقرطيو قوف ءامسلا يلا نورظنيو د مكتاوباو مكسيير يلع يدرلاب نوملكتتو



  عنصا الا اذه برشا نامز يلا ةقيصلا يف نياك وه نم راتح الو نورصبي ال يتح ةملظو ةقيض ةظغضو مالظو
 ' * اعيرس اذه

 عساتلا لصنلا

 بعشلا *»  ةيذوهيلا يحاون ممالا ليلج ندرالا ربعو لحاسلا ينطاق ةيقبو رحمبلا قيرط ميلاتفن ضرا نولباز دلب
 يذلا بعشلا ةرثك # مكيلع ,وضلا قرشي توملا لالظو ةروكلا يف نونكاسلا اميظع ارون رصبا ةملظلا يف سلاجلا
 نا لجا نم # ميانغلا نومستقي نيذلا نوحرفي امكو رديبلا يف نيحرفلات كماما نوحرفيو ثارورس يف هتردحا
 لك نال * نيدم موي يف ناك امك برلا اهلطبا ةاصعلا اصع نآل مهقنع يلع يتلا اصعلاو عزتني مهيلع عوضوملا ريدلا
 انباو انل دلو ايبص نال رانلاب نيقرتحم اوناكول نا نونمتيو ةوديعيس ةحلاصمب بوث لكو شغلاب ةعومج» ةلح
 طلسم يوق هلا بيمع ريشم يمظعلا ةروشملا كلم همسا يعديو هيبكنم يلع هتساير تدراص يذلا هانيطعا

 هتمالسل سيلو ةميلظع هتساير د مبل ةحتو ةمالس ءاسورلا يلع ةمالس دروا ينال .ديتعلا رهدلا با ةمالسلا سيير
 لعفت شويجلا بر ةريغ دبالا يلاو نآلا نم فاصنالاو لدعلاب اهدعصيو اهموقيل هتكلممو دواد يسرك يلع دح

 ةرماسلا يف سولجلاو ميارفا بععش لك ملعيسو * ليارسا يلع ءاجو بوقعي يلع اتوم برلا لسرا # اذه
 * اجورب انل ينبنو زرالاو توتلا عطقنو ةراجحلا تحضن اومله نكل طقاستي نبللا : * نولوقي عفترم بلقو مظعتب
 قراشم نم ةيروس لها ادوهي ءاذعا فرصيو #* مهيلع ميلشروا يلعو نويهص لبج يلع نيمياقلا هللا يوقيو
 اضيا هدي نكل هبضغ دتري مل ابلك هذه عمو مف لكب يبعش نولكاي نيذلا سمشلا براغم نم نيينانويلا»و سمشلا
 بنذذلاو سارلا ليارسا نم برلا عزتناو * تاوقلا ببر بلطي ملو برض ينح عجري مل بعشلاو . + ةيلاع

 + بنذلا وه ماثآلا ملعي يذلا يبنلاو سارلا هذه ةوجولاب نوبجعتب نيذلاو سيشلاو * دحاو موي يف ريغصلاو ريبكلا
 مهلماراو ميماتياو مهئادحاب هللا رسي ام اذه لجأل # هوعلتبي يك نيلضمو نيلاف بسعشلا اذه نوبوطي نيذلا نوكيو
 مرطضيسو #* ةيلاع اضيا هدي لب هبضغ دتري مل اهلك هذه ينو ملاظملاب ملكتي مف لكو ءانبخو ةمثأ مهلك مبنال محري ال
 نم #* لالتلاب طوح ام عيمج لكاتيو ةضيغلا بايغ يف نولعتشيو رانلا نم لكوي سباي ليجن لئمو رانلاك ,ثالا
 * هاخا ناسنالا محري نإو راثلاب قرتح“ لثم بعشلا ريصيو اهلك ضرألا تقرتحا شويهلا بر بضغ رجر لجا
 يسنم لكاي ميارفا نأل + هعارذ مع لكالا ناسنالا عبشي الو هرسايم نم لكايو عوج هنال هنمايم يلا منجم# نكل
 : * ةيلاع اضيإ هدي نكل هبضغ دتري مل اهلك هذهبو اعم اذوبي نارصاحب امهنال ميارفا لكاي يسنمو

 رشاعلا لصنلا ظ

 فاصنا نوفطتخو نيكاسملا مكح نع نوليمي نا هنوبتكي امنا  رشلا اوبتك اذا مهنال رشلا نوبتكي نيذلل ليولا
 مهتطغض نف ةيقارملا موي يف نوعنصي ١نامف » ةمينغلل ميتيلأو بفاطتخالل مه ةهلمرالا نوكت يتح يبعش. ءارقف

 نيلوققملا تمم اوطقستو فاطتخالل اوعقت اليل * مكدجمم نوفلح نياو هب اوديعتستل نوبرهت نم يلاف دعبلا نم يئاوت
 لسرا #* مهيديا يف يزجرو يبضغ بيضق نييلسوملل ليولا » ةيلاع اضيا هدي نكل هبضغ دتري مل ابلك هذه ينو
 ملو اذكه ري ملف وهو #*رابغلاك اهعضيو ندملا سوديو ابهنو ميانغ عنصي نا يبعش رماو ةميثالا ةمالا يلا يبضغ

 .لواه تذخا اذكه # ةرماسو ىقشمدو ايبارا تذخاو جربلا ينب ثيح سيدلاخو لطاب قوف ينلا دلبلا ذخا ملا
 , اذكه اهيدي لمعبو ةرماسلاب تلمع امك ٍنل #* ةرماسلاو ميلشرواب تاتوحضملا ابتيا يلولو نادلبلا لك ذخاو يديب

 يلع برلا بلج ميلشروا ينو نويبص لبج يف هعنصي املك برلا لمكتسا اذا نوكيو # اهنائوابو ميلشرواب عنصأ



 «كورتملا ضيبلاك اهعفراو شعلاك اهلك ةنوكسملا يديب لوانتاو #* ةرماعلا ندملا لزلزاو مهتوق بهناو ممالا نودح
 عفتري وأ هب عطقي عطاق ريغ نم سافلا فرشتي له # يماصيو هاف متفيو يندداري وا ينم تفي نم سيلو
 كتمارك يلا شويجلا ببر ىلسري نكل اذكه سيلو د ادوع وا اصع دحا لوانت اذا كلذك هبذج# نمم اولخ راشنملا

 ةدءاملا لكاتو بمهلتف ةدقوتم بيهلب هسدقيو رانلا ليارسا رون نوكيو * قرحت ةدقوتم اران كفرش يلاو اناوه
 براهلاك بيراهلا نوكيو موحللا يلا سفنلا نم لكاتو بايغلاو لالتلاو لابجلا دمعت مويلا كلذ يف * بشعلاك
 ديرتسي ال مويلا كلذ يف نوكيو  مهبتكي ريغص يبصو اددع نونوكي مهنم نوقبي نيذلاو د دقوتملا بيهللا نم
 نيلكوتم نونوكي نكل مهوملظ نيذلا يلع اضيا نولكوتي نونوكي سيل بوقعي نم اوصلخ يذلاو ليارسأ نم يقب نم

 ليارسا ندع ناك ناو # رابجلا هللا يلا لبقي بوقعي نم يقبي نم نوكيو #* قعلاب ليارسا سودق هللا
 ةنوكسملا يف هللا اهعنصي ةعطاق ةملك نآل * لدعلاب اهعطقاو ةملك لمكا ينال ردنلا مهتم سلخ رحبلا لمر لثم
 هنال نييلصوملا نم نويهص يف ناكسلا يبعش اي فخت ال شويجلا هلا بررلا لوقي اذكه اذه لجا نم # اهلك

 يبضغو بصخغلا فكي ليلق نع هنأل * رصم قيرط يرثل ةبرض كيلع بلجا انا ينل اصعب كبرضي
 دنع يتلا قيرطلا يف رحبلا دنع قيرطلا يف هبضغو ةطغضلا عضوم: يف نيدم ةبرضك مهيلع هللا ريثيو #0 مبتروشم
 يلا يتاي هنال # مكقتاوع نع هرين ديبيو كقتاع نع هرينو كذع هفوخ عزتني مويلا كلذ يف نوكيو * رصم
 . ةنيدم فوخلا امار ذخايو اجا يلا يتايو يداولا ربعيو د هتيعوا عصي سامخ» ينو اود“ يلا زوجو امنا ةئيدم

 * مويلا اوزه نيبج ناكسو انيباثلام تلهد * ثوثانع ين عمسي شيل يف عمسي ميلاغ ةنبا برهتو * لواش
 شويجهلا بر ديسلا اه نآل * ميلشروا يف يتلا ماكالا ابتياو نويهص ةنبا لبجلا اوزع ديلاب قيرطلا يف اوميقتل
 نانبل طقسيو فيسلاب نوعفترملا طقسيو »+ نونزحو نولذيو مهتموقب نوعفترملا رسكنيو ةوقب فارشالا قلقي
 * نيعفترملا عم

 5 ' رع يداحلا لصفلا :

 ةروشملا حور مهفلاو ةمكعلا حور هللا حور اهيلع لحتو د هلصأ نم ةرهز دعصتو يسيأ لصا نم اصع جرختو
 هنكك »* تمركبي لوقلا بسعت 2و فرشلاب نيديب نسل ةالمب هللا فوخ حور * ةدادعلا سحو ملعلا حور ةوقلأو

 نوكيو #* قفانملا ديبي هيتفش حوربو هيف ةملكب ضرالا برضصيو ضرآألا فارشآ تكبيو فاصنالاب ليلذلل مكحي
 يدجلا عم ميرتسي رمنلاو فورخلا عم بيذلا يعريو #* قحاب ناتدودشم هابنجو لدعلاب اقطنمتم هوقح

 دسالاو اعيمج مهدالوأ نوكتو اعم نوعري بدلاو ةرقبلاو  مهقوسي ريغص مالغو اعيمج نوعري دسالاو روثلاو لهجعلاو
 هنورضي الف * هدي عضي يعافالا نالوا عهممتع يف موطفملاو يعافالا شع يف لفط يبصو #* نبتلا لكايروفلا لئم
 يشغي ريثك ءام لثم برلا فرعتل تالتما اهلك ضرألا نال سدقملا لبج يف ادحاو الو اوكلهي نأ نوعيطتسي الو
 نوكيو * ةمارك هتحار نوكتو ممالا لكوتت هيلع ممالا سوريل ميافلاو يسيا لصا مويلا كلذ ين نوكيو # راحبلا
 نييلصوملا نم نذا تيقب يتلا هبعش نم ةيقابلا ةيقبلا بلطيو راغيل هدي رهظي نأ برلا ديزي مويلا كلذ يف
 عمجبو م.الل ةمالع عفريو © * ايبارا نمو سمشلا قراشم نمو زاوهألا لها نمو ةشبحلا نمو لباب نمو رصم نمو
 ادوبي ءادعاو ميارفا ةريغ .عزتنتو :* ضرألا ةمتجا عبرا نم مهعمج ادوبي نم نيقرفتملاو ليارسا نم نيكلابلا

 رحبلا نوبهتنيو ةبيرغلا ليابقلا نفس يف نوريطيو * ميارفا يلع قيضي ال اذوهيو ادوبي يلع ميارفا راغي ال نوكلهي
 برلا برخو * نوعمسي نولوالا ونبو الا باوم يلع يديالا نوعضيو ةيمودآلا»و سمشلا قراشم نم نيذلاو اعم
 ازاجم نوكتو #2 ةيذحالاب اهوزوج يتح رصم يف ةيدوأ ةعبس برضيو ةفصاع ميرب اهرهن يلع هدي عضيو رصم رحب
 1 * رصم ضرا نع هيف اوحرخ يذلا مويلاك ليارسأ نوكيو رصمب يقبتملا يبعشل
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 ظ رشع يناثلا لصفلا
 برلا يهلا اه * ينتمحرو ينع كبصغ تددرو يلع تبضغ كنال بر اي ككرابا مويلا ثكللد يف لوفتو

 ءاملا اوقتساو د اصلخ“« يل راصو يتحبستو يدجم برلا نأ لجا نم فاخا الل هب صلخان هيلع لكوتاو يصلخ#
 اوركذت هتاديجعت ممالا يف اوربخا همساب اوخرصا برلا اوبس مويلا كلذ يف لوقتو * صالغلا عيباني نم رورسب .

 اي اوحرفاو اوجبتلا د: اهلك ضرألا يف هذهب اوربخاو تايلإع عنص هنال برلا مسا اوحجس #* دهسا عفر دق نا
 | ظ * اهطسو يف عفر ليارسا سوت نآل نويهص ينكاس

 رشع كلاثلا لصفلا

 اوزه اوفاخت الو مكدنع توصلا اولعا لهس لبج يلع ةمللع اوعفرأ * لباب يلع صوما نبا ءايعشا اهأر يتلا ايورلا |
 * نومظعتيو اعم نوحرفي يبضغ اونكسيل ةربابجلا يتات مهبلجا اناو نوسدقم مهنال رعا اناو  ءاسورلا اهيا اوعتنا ديلاب
 ةمال رماي شويجلا برو #* ةعمتجم ةريثك مماو تولم توص ةريثك مما هبش لابجلا يلع ةريثك مما توص
 ةاطغلا كلبيو ةنوكسملا لك ديبيل هعم نوبراحتلاو بنرلا ءامسلا ساسا فرط نم ديعب نم ضرالا نم يتانل براك

 * .عزجت سفن لكو لمت دي لك اذه لجال #* هللا لبق نم يتاي راسكنالاو بيرق بمرلا موي نال اولولو * اهنم
 لثم مههوجو ريصتو نوتهبيو رخآلا عم رخآلا نومداصتيو دلت ةارما لثم تاقلطلا مهذخاتو سياشملا ببرطضتو
 * اهنم ةاطخلا كلهيو ابارخ اهلك ةنوكسملا ريصيل طغسو بضغب ءافش. هل سيلو يتاي بدرلا موي اه نال * بيبللا

 ٠ رصاو د هوض يطعي ال رمقلاو اهعولط دنع سمشلا ملظتو اهوض يطعت ال ءامسلا ةنيز لكو نويرواو ءامسلا موج نال
 نيمركم اوقبتسا نيذلا نوكيو * نيمظعتملا لذاو ةمثألا ةمظع ديباو مهاياطخ#ب نيقفانملاو اهلك ةنوكسملا يلع رشلاب
 عزعزتت ءامسلا نال # دنبلا نم يذلا رجلا نم رثكا اوينك مركا ناسنالا نوكيو برجملا بهذلا نم رثكا اريثك
 لثم نوقابلا ريصتو #* هبضغ هيف يتاي يذلا مويلا يف شويجلا ببر, بضغ طغس نم اهتاساسا نم لزلزتت ضرالاو
 * بلطي هتدلب يلا ناسناو هبعش يلا ناسنا دوعي يتح عمج نم نوكي سيلو لاض فورخ لثمكو براه يبض
 نوذخايو مهتويب نوبهنيو مهمامأ مهدالوا نولتقيو »* فيسلاب نوطقسي نوعمتج“ مه نيذلاو بلغي تردي نم نال
 ماهس نورسكي د بهذلاب ةجاح ميل سيلو ةضفلا يف نوركفي ال نيذلا نييداملا مكيلع ضهنا افوه * مهاسن
 كلم نم ةفرشم تيعد يتلا لباب ريصتو * كلينب يلع مهنويع قفشت الو مكدالبا نومحري الو بابشلا
 اهب ربعت الو ةريثك لايجا يلا اهيلا نولخدي الو دبالا يلا نكست الو #* اروماعو مودس هللا بلق امك نيينادلكلا
 يواأ تائب كانه ميرتستو يدصلا نم اهتويب يلتمتو شوحولا اهيف نوحلرتسيو #* ةاعرلا اهيف صميرقست الو بارعالا

 * يطبي ملو اعيرس يتاي اذه مهتويب يف ذفانقلا حرفتو ناليغلا تلنه نكستو ه* ناجلا كانه صقرتو.

 رشع ,عسبارلا لصفلا

 * بوقعي تميب يلا دوعيو مهيلا دوعي بيرغلاو مهضرا يف نوحترتسيو ليارسأ اضيا راتخ#و بوقعي برلا محريو
 مهوبص نيذلا ريصيو ءاماو اديبع مهل نوريصيو مههلا ضرأ ف نورثكيو نوثريو مهعضوم ' يل مهلخهتو ممألا ؛ مهذخاتو.

 كبصغو كعجو نم هيف هللا كحاري يذلا موْيلا كلذ يف نوكيو #* مهيلع اوداس نيذلا نودوسيو نييبسم
 لطب فيك مويلا تللذ يف لوقتو لباب كلم يلع مونلا اذه نوذخاتو # اهب مهل تدبعت يتلا ةبعصلا كتيدوبعو
 * هل ءافش ال يذلا هبضغب ةبرض ممالا برضو ءاسورلا رينو. ةاطغلا رين رسك هللا * صيرعلا لطب تفيكو طلسملا

 تمحرف نائبل رجشو * رورسب حرصت ضرالا لك هيلع لكوتملا حارتساو #* قفشي ملو بضغ ةبرض ممالا برضو. .
 رمرهت لفسا نم ميحجا »* انعطقي نم دعصي مل تمعهطضا نننا هيف يذلا تقولا ذنم تلاق نانبل زراو كب



 ر* ممالا كولم عيمج مهيسارك نع نومياقلا ضرالا يلع اوراس نيذلا ةربابجهلا عيمج كعم تساقو كلبقتسا نيح
 كرورسو ريثكلا تلدج< ميححجلا يلا لزنو # انيف تبسحو انلثكم تمفعض تنناو كل نولوقيو نوبواج مهعيمجو
 ضرالا يلع رسكنا ةادغلاب قرشملا .مبصلا بكوك ءامسلا نم طقس فيك »* دود كواطغو سوسلا كتحت نوشرفي
 لبجح يف. سلجا يسرك عضا ءامسلا بيكاوك قوفو ءامسلا يلا دعصأ كبلق يف تملق تمناو #* ممالا لك يلا لسرملا
 يلا تردحا نالو  ىلعلاب اهيبش نوكاو بحسلا قوف دعصاو #* .ايبرجلا وهن يتلا ةيلاعلا لابجلا يلعب لاع

 لزلزو ضرالا لك دحا يذلا ناسنإلا اذه نولوقيو كدص نوبهعتي كنورظني نيذلا * ضرالا تاساسا يلاو ميححتسلا .
 ةماركب اودقر ضرالا تولم عيمج #رسالا يف نيذلا لح ملو ندملا مدهو ابارخ اهلك ةنوكسملا لعجو * كولملا

 فويسلاب اونعط ةريثك تاومأ عم لودرم تميم لثم ممالا يف حرطت تنناو ه# هتيب يف سانلا نم دحاو لكو
 . كنا لجا نم ايقن نوكت ال تناو اذكه ايقن نوكي ال مدلاب زيطلملا بوثلا نأ امك نال * ميحجلا يلا اولزنو
 اوموقي اليكل كيبا اياطخب كدالوا .مبذتل ةريرش ةيرذ يبه »* رهدلا يلا تبثت الف يبعش تملتقو يضرا تكلها

 لوتي اذكه مهتيرذو مهتيقبو مهفسا كلهاو شويجلا ببر لوقي مهيلع ضهناو  ابورح ضرالأ اوللميو ضرالا اوُبريو
 اذكه د دبالا يلا تالهلل نيط ةروج اهلعجاو يش آل ىلا ريصتو ففانقلا اهبنكست يتح ةبرت لباب ريصاو * برلا

 يلابج نمو يضرا نم نييلصوملا كلهال # مودي اذكه تركف امكو.نوكي اذكه تملق امك شويهلا برر لوقي
 ةنوكسملا يلع برلا اهركف يتلا ةركفلا كذج عزتني مهقتاوع نم مهدج“و مهرين مهنم عزتنيو ايطوم نوريصيو

  اهدري نم ةيلاعلا ديلاو هلطبي نم سودقلا هللا ةركفي ام نال * ةنوكسملا مما عيمج يلع ةيلاعلا ديلا هذهو انك
 رين رسكنا هنال ةبيرغلا ليابقلا عيمج اي اوحرفت ل2 * 'ةملكلا هذه تبراص كلملا زاحا اهيف تام يتلا ةنسلا يف
 ءارقفلا سانلاو برلا نيكاسم نوعريو 0 ةرايط تايح جرخ نهداواو يعافالا دالوأ جرخا تايعلا لسن نم نال مكبراض

 عيمجو ةقلقلا ندملا حرصتلو ندملا باوبا اي اولولو »* كلهت كلاياقبو عوجلاب كعرز كلهيو ةمالس ف نوحيرتسي
 نآل ممالا كولم بيجت اذامبو # هميسارم يف تمبثي نم سيلو ءايبرجلا نم يتاي ناخدلا نال ةبيرغلا ليابقلا
 * بععشلا اوعضاوتم صلخت هلبق نمو نويهص سسا برلا

 مكلك يه تثيح نوميد ءامك داب دك نال مهيلع اونزحأ نب المل كلهت هيباوملا راوسأ نذل المل ةيباوملا كلهت

 اوسبلا اهعراوش يف * تمعطقت ةعرذالا عيمج عرق سار لك يلع اولولو .ةيباوملا اوبان يلع اوكبتل نودعصت كانه
 يتح اصي ملكتو خرص نوبسح نال # ءاكبب اولولو مكعمجاب اهتاراح يفو اهباحر يفو اهتعطسا يلع اوحونو احوسم»
 يلا هتان يف حرصي ةيباوملا بلقو * ملعت اهسفنو هتان يف جرصي ةيباوملا وقح اذه لجآل امهتوص عمس

 * ةلزلزو راسكناو راوخب مينرح قيرط يف نودعصي نوكبي كل يذلا دعصملا يلعو ثالثلا ةلمجعلا اهنال راغاص

 ءامو # ميلا ريب يلا مهنينرو ماعلج ةيباوم دح عمج خارصلا نل د هنوذخايو بارعألا يداولا يلع
 تابابد لثم لسراو امادا ةيقبو ليبراو باوم ناسل عزناو بارعألا نومر يلع بملجا ينل امد يلتمي نومر
 * ضرألا يلع

 ظ رشع سداسلا لصنلا

 نونرا اي اذه دعبو باوم ةئبا اي رياط رياطل عوزنم شع لثم ٍنوكت كنال #* نويهص لبج وه ءارحس ةرخص له
 . اويراه »* هتلب نوزوجي سيل ةملظ يف نيبراه اوراح ةريبظلا طصو يف نيحح لك اهل حون لظ اوعهسا د رثكألاب ركف
 سيادلا سييرلا دابو كتوقش تمهتناو تلتبراحت تمعرزتنأ دق هنال دهطضملا هجو نم ارتس مكل نوريصي مهنال بلوم



 ه_

 سمتلملاو فاصنالا بلاطلا مكاحلا دواد نكسم يف قهلاب هيلع سلجو ةمحرب يسركلا ميقتسيو »* ضرالا يلع
 + اذكه سيل كميجنت اذكه سيل ةدقحو هايربكو هتمظع تمعزتنا ادج مظعتملا باوم ةمظعب انعمس # لدعلا
 نزمت نوبشح لوقح لج ناو * سرد ثاشاداح ناكسلو نيلولوملا عمج ةيباوملا يف نال باوم اي يلولو
 اوزاج مهنال اوقبت نيذلا نولسرملا اهيا ةيربلا يف اوهوت اوعمجت الو ريزعي يلا اهتامرك اوسود ممألا اهبرشت اماباس ةمرك
 يلعو كداصح يلع اضيأ لاقف نوبشح اهكردا كراجشا امبس ةمرك ريزعي ءاكب لثم يكبا اذه لجأل * ةيربلا
 نورصتعي الو نورسي ال كسموركبو كسمورك نم كتج#و كرورس عزتنيو #* اعيمج نوطقسيو سوداس كفاطت
 يذلا روسلا لثم ياشحاو نهلت ةراثيق لثم باوم يلع يداوف اذه لجال #* اوداب مهنال رصاعملا يف ارمخ
 نا عيطتست الف يلصت يتح اهيدي ةعنص يلا لخدتو مباذملاب باوم تمبعت نيلجت“ نا اذه نوكيو * هيتددج
 ريجالا ينس نينس ةثالث يف لوقا نالو د اميدق ابلاقو باوم يلع اهب برلا ملكت يتلا ةملكلا هذه * هصلغت
 * ةميرك سيلو ةليلق كرثتو ريثكلا اهيانغ لكب باوم دمحم“ ناهي

 ركع تان نعنلا
 الو رقبلا داوذال ةحارو منغلا .ناعطقل ادقرم * رهدلا يلا ةكورتصو ةطقسلل ريصتو ندملا نم عزتنت قشمد اهث

 نييماشلا ةيقبو قشمد يف ةكلمم اضيا نوكت سيلو كانه ميارفا برهيل ةنيصح نوكت تمسسيلو د دهطضم نوكي
 دج لالعمضا مويلا كلذ يف نوكي »* شويجلا بر لوقي اذكه مهدجو ليارسا ينب ةمارك نولاني ال مهنال كلهت
 دحاو عمج امك نوكيو لبنسلا عرز دصخلو مياقلا داصحلا دحاو عمجخ امك نوكيو #+ لزلزتت هفرش ةرثكو بوقعي
 ةسمخ وا ةعبراوا لاع فرط يلع ةثالث وا نانثا ةنوتيز بح لثموا #* ةبصق هيف يقبتو ديدش داو يف لبدسلا

 سودقل هانيعو هقلاخ يلع الكوتم ناسنالا ريصي مويلا كلذ يف + ليارسا هلا برلا لوقي اذكه هناصغا يلع كرتت

 نوريصي نكل مهعبأصأ اهتعصص يتلا مييديا لامعأ يلع الو مباذملا يلع نيلكوتم نوريصي الو # نارظنت ليارسا

 ةكورتملا ندملا ريصت مويلا كلذ يف * مبتالاذر الو مهمانصا يلا نورظني الو ليارسا سودق برلا يلع نيلكوتم
 كصلخ“ هلالا تكرت كنا لجا نص # ابارخ ريصتو ليارسأ ينب هجو نم نويباوملاو نوينارومألا اهبكرت يتلا لثم
 نيلضت هيف يسرغت يذلا مويلا يف # ارفاك اعرزو نموم ريغ اسرغ نيسرغت اذه لجال كنيعم برلا يركذت ملو
 رحب لثم ةريثك مما ةرثك ليو # هيدبل ثروي ناسنا با لثم هيثرت موي يا يف داصعلل رهزي ةادغلاب تععرز ذا
 ريثك ءام فسع لثم ةريثك مما #* ةريثك ءام لثم يودي ءام لثم ةريثك مما لبصو نوقاست اذكه نال جومتم
 + ءاسملا دنع فماعلا هلمح ةركبلا رابغ لثمو ,ميرلا ماما لبرغملا نبتلا بارت لثم ةدرطي اديعبو هيصقي دسفم
  مكوثرو نيذلا ثاريسو مكوبهن نيذلا بيصن اذه دعب نوكي 2و ةادغلا لبق نزح نوكيو

 ظ ركع ىناتلا لمفلا ظ
 مهنال ءاملا هجو يلع ةبوتكم لياسرو نياهر رحبلا يف لسرملا * ةشبحلا راهنا دعبا يلا ضرالا نفس جا ليو

 نآلا * ةسادمو ةوجرم ريغ ةمأ كنم دعبا نم يدرو بيرغ بعشو ةيلاع ةمأ يلا نوضمي نوفيفخ نوربخم
 * اعومسم نوكي قوب تنوص لثم عفرت لبج نم ةمالع لثم مهتروك نكست ةنوكسم ةروك لثم ضرالا ةذهراهنا عيمج
 نوكت د فاطقلا موي ءادن ةباحس لثمو راهنا طسو رح ,ءوض لثمو يتنيدم يف نوكي قاثيتسا برلا يل لاق اذكه نال
 ناصغالا صقيو لجانملاب راغصلا ديتانعلا صقيف مرصع ةرهز رهزت ةمرصحو ةرهز يهتنت ام دنع داصعلا لبق
 . يف #* هيلع يتات ضرالا شوحو لكو ءامسلا رويط مهيلع عمتجتبث ضرالا شوحوو ءامسلا رويطل اهكرتيو # اهعطقيو
 ريغلا مالا دبالا يلاو نالا ذنم' ميظع بعش نم قيضمو نوزحم بعش نم شويجلا برل نيبارق مدقت نامزلا كلذ

 * نويهص لبج يعد شويجلا برر مسا ثيح :عضوملا ين اهتروك رهن ةيحان يف يه يتلا ةسادملاو ةوجرس



 ظ رشع عسانلا لصفلا
 ههجو نم رصمل يتلا يديالا ةعنص لزلزتتو رصم يلا لزني ةفيفخ ةباحس يلع سلاخ برلا اهرصم ىلع ةوبنلا

 يلع ةنيدم موقتو هبيرق ناسنالاو هاخا ناسنالا براحبو نييرصم يلع نويرصم بثتو #* مهيف بوذت مهبولقو
 مهمهنمو مهمادصأو مبتهلا نولاسيو مهتروشم لطباو مهيف نييرصملا حور برطضتو #* سومان يلع سوعانو ةنيدم
 لوقي اذكه مهيلع نودوسي باعص تولمو باعص ةداس سانا يديا يلا رصم عفراو # مهفراعمو مهفارعو ضرالا نم
 ناهلخو راهنالا يذفتو * سبييو ينفيف ربنلا اماو رحبلا دنع يذلا ءاملا نويرصملا بررشتو * شريجلا بر
 نع عردزم لكو رهنلا لوح املكو »* رضخالا ريمغلاو يدربلاو بصقلا باغ لكو ءام عمج# لك فجو ربنلا
 نوقلي نيذلاو ربنلا يف ةكبش نوقلي نيذلا عيمج دهنتيو نودايصلا دهنثيو » دسافلا ميرلاب فج رهنلا ةهج
 نيذلا رييصيو ناوجرالا نولمعي نيذلاو طوشمملا ناتكلا نولمعي نيذلا يزحخلا ذخاو د نونزح نودايصلاو ةرانص
 اوريشم الاهج نءاص ءاسور ريصتو د مهسوفن نوبعتيو نونزجي عافقلا نولمعي نيذلا عيمجو * عجو يف مينولمعي
 نآلا مه نيا د ىدبلا ذنم نيذلا ثاولملا ونب ءامهفلا ونب نعت كلملل نولوقت فيك مهتروشم دسفتو ءامكحلا كلملا

 فنم .اسوو تعفتراو نءاص.ءاسور تينف *رصم يلع شويهلا بر هاور ام نولوقيو كنوربختبف كرامكح
 * اعم قذاعلاو ناركسلا لضي امك مهلامعا لكب رصم لضاو ةلالضلا حور مهل جزم بمرلا نال  اهليابقب رصم نولضيو
 - تنوخ يف ءاسنلا لثم نويرصملا ريصت مويلا كلذ يف #* ةياغو اودب ابنذو اسأر عنصي يذلا لمع نييرصملل نوكي الو
 مهل اهيمسي نم لكو ةفوخن» نييرصملل ذوهيلا دلب .نوكتو د مهيلع اهعنصي يتلا شويجلا بير دي هجو نم ةدعرو
 فلحتو يناعنكلا ناسللاب ملكتت رصمب ندم سمخ نوكت مويلا كلذ يف # اهيلع برلا هاور يذلا يارلا لجأل نوفاخإ
 نييرصملا ةروك يف برلل مبذم نوكي مويلا كلذ يف * ةدحاو ةنيدم يعدت سمش نيع ةنيدم برلا مساب
 مهينزح“ لجال برلا يلا نوخرصي مهنال رصم ةروك .يف برلل رهدلا يلا ةمالع نوكتو * برلل اهدح دنع ةبصنو
 برلا نويرصملا نوفرعيو نييرصملل افورعم برلا نوكيو #* مهصلخ امكاح مهصلخ“ يذلا اناسنا برلا مهل لسريف
 مبيغشيو ةميظع ةبرض نييرصملا برلا بررضيو * نوفويو برلل اروذن نورذنيو ميابد نوعنصيو مويلا كلذ يف
 لخدتو نييلصوملا يلا رصم نم قيرط نوكت مويلا كلذ يف #* مهل بيجتسيو برلا ىلا نوعجريو هيافشب
 ليارسا نوكي مويلا كلذ يف »* نييلصوملل نويرصملا دبعتتو نييلصوملا يلا نوبهذي نويرصملاو رصم يلا نويلصوملا
  رصمب يذلا يبعش كرابم الياق شويجلا بر اهكراب يتلا ضرالا يف كرابم * نييرصملا ينو نييلصوملا يف اثلا
 * ليارسا يئاريمو نييلصوملا يف يذلاو

 ظ  نورشعلا لصفلا

 * اهذخأو دودسا براحو نييلصوملا كللم اثرأ لبق نم لسرأ نيح دودسا يلا ناثاط اهيف لخد يذلا ةنسلا يف

 عنصاو كيمدق نع كيلعن لحو كم كوقح نع عزناو ضما الياق صوماع نب ءايعشا عم برلا ملكت ذيئيح
 تامالع نوكت نينس ةثاث ايفاحو انايرع ءايعشا ياتف يضم ام وحن يلع برلا لاقو # ايفاحو انايرع ضما اذكه
 ةافحو ةارع مهخياشمو شبحلا نابشو رصم يبس نييلصوملا كلم قوسي اذكه نآل * شبح نييرصملل تاياو
 مهل اوناك مهنال مهيلع نيلكوتم نويرصملا تناك يتلا شبحلاب نويرصملا نوبلغيو نوزخو *: رصم ةحيضف نيفشاك
 مل نيذلا ةنوعملل مهيلا يجتلن نا نيلكوتم انك نحن اذوه مويلا كلذ يف ةريزجلا هذه يف ناكسلا لوقيو * ادجم“

 ظ * صلخت نمل فيكو نييلصوملا كلم نم اوصلخ# نا اوعيطتسي



 ,  نورشعلاو يداحلا لصفلا

 ةفوخم# ةملك * ضرالا نم تا. ةيرب نم زوجي هيرب نم فصاع لثم رحملا نم ةبيرقلا ةيربلا لها يف ةوبنلا
 لجال #* يتاذ يزعاو دهنتا نآلا نولبقي يلا سرفلا ءاعفشو زاوهالا لها يف مثاي مثالا يصعي يصاعلا يل ربحت ةبعصو
 لضي يبلق #* رظنا آل نا تمعزجو عمسا ال نا تمملظ ةدلاولا لثم ينتذخا تاقلطلاو الخ يوقح يلتما اذه

 لاق اذه نال # ةسرتالا اويه ءاسورلا اهيا اوموق اوبرشا اولك ةدياملا اودعا .* فومنلا تمغلب يسفنو ينزمغي مثالاو

 بكار رخآلاو رامح بكار امهدحا نيبكار نيسراف ترظنو د هب ربخا هارت يذلاو نابديد كل مقا دمعا برلا يل
 انأ.تفقو ركسعملا يلعو امايا نيح لك تمفقو لاقو برلا ةبديدل ءايروا عداو د اريثك اعامسا اوعمسيل لمج
 تاعونصمو اهمانصأ لكو يمظعلا لباب تمطقس لاقو باجاو نينثالا نم بكار لبقاو فقو وه اذاو #* هلك ليللا
 شويجلا بر لبق نم تمعمس ام اوعمسا نوعجوتملاو نويقتملا اهيا اوعمسا * ضرالا يلا تقحسنا اهل يتلا يديالا
 * هفيرارشلا اوظفحأ ريعاس نم ينوعدا اوسيع ونب مه نيذلا ريعاس لها ينو مودأ يف ةوبنلا #* مكربخأ ليارسأ هلأ

 ' مطصت باغلا يف نكسا يدنعو راديق ينبو برعلا يف ةوبنلا * بلطا بلطت ناك نا ليللاو ةادغلاب ظفتحا
 + نيبراهلا اولبقتسا زبحملاب ناماث ةروك يف ناكسلا اهيا ءام اوبيج نأشطعلا لابقتسال »* ناذاد قيرط يف ءاسم

 يف نيطقاسلا ةرثك لجالو ةرتوملا يسقلا ةرثك لجالو فيسلا ةرثك لجالو نيهياتلا ةرثك لجالو نيبراهلا ةردك لجلل
 ةيوقلا يسقلا ةيقبو *راديق ينب دجع ينفي ةرجوتسملا ةنسلا لثم اضيا ةنس برلا يل لاق اذكه نآل * برعلا ٠

 * ملكت ليارسا هلا برلأ نأ لجا نم ةليلق نوكت راديق ينبل

 نورشعلاو يناثلا لصفلا
 سيل كاحرج نيخراصلا نم ةنيدملا تالتما #* ةلطابلا ةمطسالا ىلا اعيمج متدعص مكنال نالا كل راص اذام

 كب ءايوقألاو ةبوعصب نيطوبرم نوطقاسلا نوكيو اوبره كياسور عيمج #* برح تاوما كتاوما الو فيس احرج
 موي نأل * يبعش ةنبا راسكنا يلع ينوزعت نا نورذقت متسل ةرارمب يكبا ينوكرتا تملت اذه لجأل د اهيعب اورف
 يلع نولضي ريبكلا يلا ريغصلا نم نولصي نويهص يداو يف شويجلا بر لبق نم نيلضتو يطولاو تلالهلاو قلقلا
 يلتمت ةراتخملا كتيدوا نوكتو * لاتقلا عمجتو ليخغلا يلع نوبكار سانا اباعج اوذخا نويزاوهالا»و * لابجلا
 تويبلا يلا مويلا كلذ يف نورظنيو اذوهي باوبا نوفشكيو د كباوبا نوقلغي ناسرفلاو بكارملا نم
 يلوا ةكربلا ءام اودر مهناو نوريثك مهنا نوملعيو دواد فرط تويب ايافخ نوفشكيو »# ةنيدملل يتلا ةراتخملا
 ةكربلا لخآد نيروس نيب .ام مهل اوعنصو # ةنيدملا روس نونصح# ميلشروا تويب اومده مهناو * ةنيدملا يل
 ءاكب مويلا كلذ يف شيجلا بر اعدو # ابقلاخ برلا اوفرعي ملو .دبلا ذنم اهعنص يذلا يلا اورظني ملو يلوالا
 أرمخ اوبرشيو امل اولكاي يتح افارخ اوحبذو الوجع اوحجذ ةجسميو ارورس اوعنص .الوه * حوسم سبلو افتنو اليوعو
 هذه مكل كرتت ال هنال شويهلا بر عماسم يف ةفوشكم تراص هذهف »* تومن ادغ انال برشنو لكان نيلياق
 انهاه كل ام هل لقو نزاغلا نانمص يلا ةيرامعلا يلا ضما شويجلا بر لوقي اذكه #* اوتومت ئتح ةيطغلا
 ةرهصلا يف كل تمعنصو اندج ةعفترملا ةراغملا يف كل تمعنصو اربق انهاه كل يمحن كنال نوكت انهاه كل امو

 ريغ ةديعب ةروك يلا كيقليو + دهعملا كجاتو تاتلح عرفيو الجر قوسيو جرخت شويجلا بر اه # ةبق
 نمو كتلاكو نم عزنتو * يطولا يلا كسيير تيبو ناوه يلا نسعلا كبكرم عضيو تومت كانهو ةساقم
 كتلاكو زعو كجات هيطعاو كتلح هسبلاو #* ويكلح نبا ميقايلا ياتف اوعدأ مويلا كلذ يف نوكيو »* كتجرد
 * مواقم نوكي ال ,سوريو هل دواد دجحت يطعاو + اذوهي ناكسللو ميلشرواب ناكسلل با لثم نوكيو هيدي يف هعفدأ
 هيبا تيب يف فيرش لك هيلع الكوتم نوكيو #* هيبا تيبل دمحت يسركل نوكيو نيمأ عضوم يف اسيبر هميقاو



 تباثلا ناسنالا كرهت شويهلا بر لوقي اذكه مويلا كلذ يف * هب نيكسمتم نونوكيو ريبكلا يلاو ريغصلا نم

 * ملكت برلا نال هيلع يذلا دجلا طقسيو عزنيو طقسيو نيما عضوم يف

 . نورشعلاو ثلاثلا لصفلا ظ

 * يتأ يبسلا نوأ اتيك ضرأ نم دعب يتاي سيلو كلله هنال ةنوذيشرك نفس اي اولولو اهلهاو اهكلمو روص يلا ةوبنلا
 لثم ممالا راجت راجتلا لسن #* ريثك ءام ين رحبلا نورباعلا 'ةيقينيف راجت ةريزجلا يف نكاسلا اهيا اهيبش نوكت اذامب
 عفرا ملو انابش يبرأ ملو دلا ملو قلطا مل تلاق رحجبلا ةوقو رحملا لاق اديص اي يعيضتفا ' + ناصح ةمزح نم ةضبق

 ناكسلا ابيبا اولولو ةنتوذيشرك يلا اوضمأ د روص لجا نم عجولا مهذخاي رصم ين اعيمسم ريصي داو * يراذع
 يه له روص يلع هذبهب رماوت نع * ملست نا لبق نم دبملا ذنم تناك مكتمظع سيلا # ةريزجلا هذه يف
 لك نيبيو نيفرشملا ءايربك لك لح نا يار شويجلا ببر * ضرالا ءاسور نوفرشملا اهراجت ردقت الوأ ةيند

 اضيا رحبلا يلع يوقت ال ثاديو * ةنوؤيشرك نم نفس دعب يتاي سيل نأل كضرا يلمعا »* ضرآلا ىلع فرش
 اوملظتو اومظعتت نا اودوعت ال نولوقيو #* اهتوق كلبي نا ناعنك لجا نم رما شويجلا بر اكولم تعزجا ينلا
 نيينادلكلا ضرا هذه نكلو . * طقس اهطياح نال ةحار كانه كل نوكت سيلف نييتك يلا تبهذ ناو نويبص ةنبا
 ابارخ كروصق اوريصيو ميرلا يف كبارت يرذيو كيلع ردقي 92 يذلا يلصوملا لثم سيل تلاثا يذلا بعشلا اذه
 مويلا كلذ يف نوكيو # كله مكتصخ نإل ةثوذيشرك نفس اي يلولو * تاروصق اوشتف نيذلا نوشتفملا هبعش الو
 * ةيناز ةديشن لثم روص ريصت ةنس نيعبس دعب نوكيو ناسنأ نمز لثم كلم نمز لثم ةنس نيعبس روص كرتت
 د ..نوكرو: + اركذ .اقلا نوكيل اريثك ئدشنا ايه يرزق ةيينملا ةدئارلا :كيدقلا :اهتنأ:ئدورتو ةراكق :يذخ
 :: ضرآلا هحو يلع ةنوكسملا تاكلمع لكل ارجتم ريصتو لوألا يلا هِمناث اهديعيو روص دهعت هللا عنصي نس نيعبس

 اوبرشيو اولكايل اهتراجت لك ميلشروا ين برلا ماما ناكسلل نكل مبل عمجت سيلو برلل اسدق اهترجاو اهتراجت نوكتو
 * برلا ماما اركذ اجذومنا اولتميو
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 نورشعلاو عبارلا لصفلا

 نهاكلا لثم بععشلا نوكيو #* اهيف ناكسلا ددبيو اهبهيجو فشكيو اهبرخو ابلك ةنوكسملا دسفي برلا اه
 هل يذلاك- ميرغلاو ضرققملا لثم ضرقملاو عيابلا لثم يرتشملا نوكيو ةديسلا لثم ةدبعلاو ديسلا لثم دبعلاو
 ضرآلا اوعفغترم تنزح #* هذهب ملكت برلا مف نال اباهتنا بينت ضرأالا !اداسف دسفت ضرالا » نيذلا هيلع

 ' اذه لجا نم #* يدبالا دبعلا رماوالا اولدبو برلا سومان اودعت مهنا لجا نم . * اهناكس لجال تمثا ضرالاو
 رمغلا نزح »* نوليلق سانا يقبتو ءارقف نوريصي ضرالا يف ناكسلا اذه لجال ءاطخا اهناكس نال ضرالا لكات ةنعللا
 توص فكنا نيقفانملا ينغو مظاعت فكنا لوبطلا حرف بفكنا * سفنلا يحرف عيمج دهنتق ةمركلا نزحت

 * اولخدي اليل تييبلا قلغي ةنيدم لك تببرخ * نيبراشلل ارم ركسملا راص ارمخ اوبرشي ملو اونزح #* ةراثيقلا
 ' لك # نوكلهي ةكورتملا تويبلاو ابارخ دالبلا تيقبو * ضضرالا رورس لك فكنا عضوم لكب رمغلا لجا نم اولولو
 مه * فاطقلا خرف اذاو مهنوعطتقي اذكه ةنوتيز .دحاو عطتقي ام وحن يىلعو ممالا طسو يف ضرالا يف نوكت هذه

 برلا دج“ اذه لجال #* رجلا ءام برطضي برلا دمج اعم نوحرفي ضرالا يلع نوكرتي نيذلاو نوخرصي توصب
 ءاجرلا تاياب انعمس ضرالا. ةحنجا نم ليارسا هلا برلا اهيا * ادهم نوكي برلا مسا رحلا ريازج يف نوكي
 * ضرالا يف ناكسلا اهيا مكيلع ثلرشو ةرفحو فوخ + سومانلا نوصعي نيذلا ةاصعلل ليولا نولوقيو ةدابعلا نسحل

 ءامسلا نم تمهتفنا اوك نال نمغلا نع كلهي ةرفعلا نم جراخلاو ةرفحلا يف فوخلا تمت طقسي براهلا نوكيو
35 



 ةرطنم لثم لزلزتتف * ضرالا تلام ةريح ضرألا ريعتو ابارطضإ ضرالا برطضت د: ضرالا تاساسا لرازتنو
 بلج# مويلا كلذ يف نوكيو * اهيلع يوق مثالا نال موقت نأ عيطتست الو طقستو لمثلا ناركسلا :لثم ةيكافلا
 نوكيو ةريثك لايجا نم نجس ينو نصح يف نوسبحو نوعمج“ »* ضرالا كولم يلعو ديلا ءامسلا ةئيز يلع هللا
 ١ 27 ئياشملا مامأ دجمعتبو : ميلشروا فو نويهص يف كلمي برلا نال سمشلا يزختو رمقلا مصتفي د روسلا طقسيو ةنبللا بوذتو مهدبعت

 نورشعلاو سماخلا لصفلا
 تعذص كنال كمسا مبسا كدجسا يهلا برلا اهيا لاق رفظلا يلع يتوا ام يلع برلل كلملا ءايقزح ركش

 طقستل ةنيصح اندم بارتلل اندم تيطعا كنال + قداصلا لوالا يارلا بر اي نكيل ةبيهع ارومأ

 000 سانلا ندمو نيكسملا بعشلا :ككرابي اذه لجال # دبالا يلا يبت ا نيقفانملا ندم اهتاساسأ

 ةرتس اي مهيمن“ رارشألا سائلا نم ةلقلا لجال نيبيكلل ارتسو هةليلذ ةنيدم 0 انوع ترص كنال * كنوكرابي

 نم م كنال نويهص يف شاطع سوفنلا يريغص سانا لثم كنوكرابي نيمولظملا رشبلا حاورا * شاطعلا
 ممالا لكل شويجلا بير عنصيو # ءايوقالا نصغ لذي ةباحس رتس يف مومس مييلا انتملسا نيذلا نيقفانملا سانلا
 * لبجلا اذه يف ابيط انهد نوئهدني ارمخ نوبرشي ارورس نوبرشي فاطق بارش امسد ابارش لبجلا اذه ىلع
 يوق #* ممالا لك يلع يارلا اذه نال ممالل اهلك هذه يطغي لبجلا اذه يف علتبيو اعفد لابجلا اذه يف نوعفديو

 نولوقيو + ملكت برلا مف نال ضرالا لك نم هبعش راع عزنو هجو لك نم ةعمد لك هللا عزن اضياو علتباو توملا
 هللا نذل * انصالخ حرفنو يهتبن ةانوحر برلا اذه انصلخاو هب مهتبنف هيلع ايلكوت يذلا ادهلا اه مويلأ كلد 0

 كابيا عضتا وه امك هيدي لزنيو * لممعلاب رديبلا نوسودي امك باوم سادتو لبجملا اذه يلع احاين ىطعب '
 * بارتلا يلا لزنيو هعضاوي كروس ءاجلم ءىلعو # هيدي عضو ذأ هتمظع عضاويو

 نورشعلاو عسداسلا لصفلا

 لوحو روسلا عضي انصالخو ةنيصحلا ةنيدملا اه نيلياق ةيذوهيلا ضرا يلع ميبستلا اذه نوحبسي مويلا كلذ 5
 انلكوت انال ةمالسلا ظفاحو قلاب نيعتسملا  قحلا ظفاحلاو لدعلا ظفاحلا بعشلا لخديل باربالا اوهتفا #روسلا
 ةنئيصحلا ندملا تاعفترملا يف ناكسلا تلزناو تمللذا يذلا * يدبالا ميظعلا هللا # دبالا يلا بر اي كيلع
 ينسعلا قيرط ةميقتسم نيقيدصلا قيرط * نيعضاوتملاو ءاعدولا لجرا اهسودتو * بارتلا يلا اهتلزناو اهتمده
 يلعو كمسا يلع انلكوت مكح برلا قيرط نآل ةدعتسم ةدابعلا ينسحملا قيرط تراص + ةميقتسم ةدابعلا

 اوملعت ضرالا يلع رون كرماوا نأ لجا نم هللا اي كيلا يحور ملدت ليللا نص # انسفن هتيتشا يذلا تلركذ
 . . اليكل قفانملا عفري اقح عنصي الو ضرالا يلع الدع ملعتي ال فكنا قفانملا نال د ضرالا ما اهيا لدعلا
 رانلاو بداتم ريغلا بعشلا ذخات ةريغلا نوزخي نوملعي فاو اوملعي ملو لاع تلعارذ بر اي * برلا دج نياعي
 ٠ بير اي انيتفا انهلا برلا اهيا »* يش. لك انتيطعا كنال ةمالسلا انطعا انهلا برلا اهيا + ودام نالا ' لكات
 ” تمكلهاو تياجا اذه-لجال نوموقي ال ءابطالاو ةويحلا نوري ال تاومالاو * يمسن كمساب كاوس رخا فرعن مل
 كبيدات هقيصلا يف كانركد ةدشلا يف براي د#* ارش ضرآلا ءافرش دز ارش بر اي مهدز * مهل ركذد لك تبعفرو

 بر اي كنوخ لجال * كنيبعهل انرص اذكه تمخرص اهقلط يفو دلتل برقت لا ةقلطملا لثمكو #* ليلق انل
 موقت 2 * ضرالا يلع ناكسلا طقست نكل طقسن انسل ضرالا يلع ةانعنص كصالخ حور اندلوو افقلطو البح انذخا
 نيقفانملا ضراو مهل افش وه كلبق نم يذلا ءادنلا نال ضرالا يلع يذلا حرفيو روبقلا يف نيذلا ظقيتسيو تاو.الا



 ا زوج نا 00 ل ا كعدعم لا لخدأ يبعش اي دمعا #» طقست

 >* ثذعب 8 نيلوتقملا رتست 3 و اهمد ضرالا فشكتو

 نورشعلاو عباسلا لصفلا

 ةيوتلملا ةيحلا نينتلا يلع هب ةيرابلا ةيحلا نيننلا ىلع يرقلا ميظعلا سدقملا هفيس هللا بلجي مويلا كلذ يف
 هنيدم ةنيصح ةنيدم انا #* هنم اهتوهش يدتبتل * ديج مرك رحجلا يف يذلا مويلا كلذ ين نينتلا لتقيو

 سرحا نأ ينلعج نم * اهذخاي نم دجوي سيل هنال » ارابن اهروس طقسيو اليل سردنت اهنآل الطاب اهيقسا 0

 نوخرصي . * تقرتحا هب دهاع املك هلالا برلا عنص نالا اذه لجال اهب تردغ ةبراعملا هذه لجال لقح يف ةبصت

 يلتمتو ليارسا رهزيو تمبدت بوقعي دالوا د امالس نودراولا اهيا عنصن ةمالس هعم عنصن اهيف ناكسلا عيمج

 ريعمو براك“ -» لثقي اذكه وهو لتق وه امكو برضي اذكه وهو برض وه امك سيلا * هترمث نم ةنوكسملا
 :ذهو بوقعب ملا عرتني أذه لحآل بضغ جورب مهلجقتل بعصلا كحورب اولتت يذلا كرنك تننأ سيلا مهلسري

 مهراجشلا تسبثت الو قيقدلا سلكلا لثم ةرسكم مبذملا ةراجح عيمج نوعضي لا هتيطخ عرن اذا هتكرب يه

 اريثك انمز يعرلل نوكيو تلورتم عيطق لثم ايخرتسم نوكي نكاسلا عيطقلا * باغلا لثم !ديعب ةرسكم مهناثواو
 رظنملا نم تايتالا ةوسنلا اهتيا * فجت ابنا لجا نم ةرضخ لك اهيف نوكي ال نامز دعبو نوحيرتسي كلنهو
 مويلا كلذ يف نوكيو #* مهلباج مهمحري الو مهعناص مهيلع فاارتي ال اذه لجال مهف هل سيل بععشلا نال نلعت
 مويلا كلذ يف نوكيو د دحاو نحاو لك ليارسا يبب اوعمجا متنأو نوروك فنا يلا ربملا جيبلخ نه برلا دسي

 سدقملا لبج يع برلل نودجسو رصمب نوكلاهلاو مدعو دلب يف نوكلابلا نوتايو ممقعلا قوبلاب نوقوبي
 ْ 3 ميلشرواب ش

  نورشعلاو نماثلا لصفلا

 يراكس اي نيمسلا لبحجلا سار يلع فرشلا نم تطقس ينلا ةيهبلا ةرهزلا ميارفا .ءارجا اي ءايربكلا لياكال ا

 ةطقاسلا ةرهزلا نوكتو ١# ميارفا ءارجا ١ ءايربكلا ليلكا نان 0 هيديبو احاين عنصي ضرألا يف + ا

 نا ديري هديب هلرانتي نا لبق نم هرظني يذلا ىيتلا قباس لثم عفترملا لبجلا فرط يلع دجهملا ءاجر نم
 جورب نوقبتيو د رصمب يقبتملا يبعش دمج ءاجرل روفظملا ليلكألا شويعلا بر نوكي مويلا كلذ يف # هعلتبي

 اوتهب يبنلاو نهاكلا ركسملا لجال اولض رمحتلاب نيلاض مه ءاواه نال * لتقت نا ةوقلا عنميو ةمكاحت يلع ةمكاحت
 * ةرشلا لجا نم ةروشملا هذه نال ةروشملا هذه لكات ةنعللا + فو ىلع اول كسلا ركس نب ارا زرت رفشلا لجل

 ءاجر رظتنا ةدش يلع ةدش »+ يدنلا نم نودعبملا نبللا نم نوموطفملا اهيا اريخ انربخأ نملو ارورس انربخأ نمل
 اذه هل نيلياق * بعشلا اذه نوملكي مهنا رخا ناسلب هافشلا ةميتش لجالا * ليلق يلع اليلق اضياو ءاجر يلع

 ءاجر يلع :اجر ةدش يلع ةدش هلآلا برلا لوق مهل نوكيو د اوعمسي نأ اوديري ملو راسكنالا اذهو براشلل حايدلا
 اوعمسا اذه لجا نم #* اوكلهيو نورسكنيو نوقينتيو مهيارو يلا نوطقسيو نوبهذي يتح اصيا ليلقو اضيإ ليلق
 حو ميححتلا عم أديع أانعنص متلق مكنال 23 ميلشرواب يذلا فبتعشلا أذه ءامدورو نوبذكلا لاجرلا اهيا برلا لوك

 اذكه اذه لجل »* بذكلاب 7 ابذك انءاجر انعضو انال انيلع 'يتات ال ترم اذا ةدراولا ةعبوزلا قيثاوم دتسوملا

 .نمو اهتاساسا يف اهركم ةيوازلا سار يف اراتخم نمثلا ريثك اره نورهص تاساسا يف عمضا انا اه هلالا برلا لوقي

 + ةعيوزلا مكب رمت ال مكتا الطاب بذكلاب نولكوتملاو ريداقملل يتمحرو .اجرلا يف امكح عيضاو 2 يزخ“ ا هب نموي
 ى ال 2 ١



 مكذخات تزاج اذاو # ايطوم ابل اونوكت ترم ذا تمبثي ال ميحجلا عم يذلا مكراجرف توملا عم مكدهع عزنت الو
 ردقن ال انا د» نوقيصملا اهيا اوعمست نا اوملعت ريرشلا ءاجرلا نوكي ليللا ينو اراهن مكب زوجي ةادغلاب ةادغلاب ابنا
 . هلامعا عتصي بضغب نواباغ يداو يف نوكيو موقي نيقفانملا لبج لثم * عمتجتل انفعض دق نحنو بيراحن نا :

 نم تمععمس ينا لجا نم مكتاطابر اوقت الو اوحرفت ال متناو #* ةبيرغ هترارمو ةبيرغب لمعتسي هبضغو ةرارم لامعا
 * يتاملك اوعمساو اوعنصا يتوص .اوعمسأو اوتصنأ * ضرالا لك يلع ابعنصي ةموزج“و ةلمكم ارومإ شويجلا بر
 ذينيح اههجو دهم اذا سيلا * ضرالا يدهي نا لبق نم رذبي وا هلكراهنلا ثرحي نأ ثارهلا فناتسي له
 هنال * نيحرفتو كلهلا مكب نيبداتتو * ثلدودح يف نافوشو اريعشو ارب عرزي اضياو انومك وا اليلق ازينوش عرزي
 * لكوي زبغلا عم نومكلاو زينوشلا ضفتني اصعلاب نكل نومكلا يلع رودت .ةلمعلا ةركب الو زينوشلا اقنتي ةبوعصب سيل
 تزرب شويهلا بر لبق نم تايالا هذهو * مكسودي يترارم توص الو مكيلع بضغا انا دبالا يلا .سيل هنال
 ١ ظ ْ * الطاب ازع اوعفرا اوروتشا

 ظ نورشعلاو عساتلا لصفلا ظ
 لييرا قياضا لد * باوم عم اهولكأت مكنال دنسل ةلس تدالغلا اوعمحا دوأد اهبراح يتلا لييرا ةنيدم ليو

 يلا كلاوقأ لذتو د اجورب كييلع عضاو اجايس كيلع يقلاو * دواد لثم كب طيحاو يإ اهانغو اهتوق ريصتو
 * بارتلا يلا كلتوص فعضيو ضرالا نم نوتوصي نيذلا لثم كتوص ريصيو نوصوغي كلاوقا ضرالا يلاو ضرألا
 شويجلا بر لبق نم تقولل ةقيقه لثم نوكيو * لومعملا ءابهلا لثمو رثتنم رابغ لثم نيقفانملا ينغ نوكيو
 يف ملم يذلأ لثم نوكيو » لكاي ران بيبلو لوهم فصاع ميظع توصو ةلزلزو دعر عم نوكي دهعتلا نال
 اهيلع نيعمتجملا عيمجو ميلشروا يلع نيشيجملا عيمجو ليارسأ يلع اوشيح نيذلا ابعيمج ممالا انغ مانملا
 ام وهل يلعو لطاب مهمانم نوسوثي ناو نولكايو نوبرشي مهنا مانملا يف نوملح نيذلا لثم نوكيو #* اهيقياضمو
 نيذلا اهيا #* ممألا عيمج انغ نوكي اذكه الطاب تمجرت هسفنو اضيا هشطعب وهو موقيو برشي هنا ناشطعلا ملح

 مكاقص برلا نآل *رمخ نم و ركسم نم سيل متركسو متلهدو مترتحا نويهص لبج يلعو ميلشروأ يلع اوركسع
 لثم تاملكلا هذه عيمج مكل نوكتو * تايفغلا نوري نيذلا مهياسورو مهيايبناو مهنويع ضمغيو عوشخ حور
 هنال ءارقا نا ردقا تسسل لوقيف هذه ءارقا نولوقي ةباتكلاب ريبخ ناسنال هوعفد !ذا يذلا موتحملا رفسلا اذه تاملك
 لاقو #2 ةباتكلا فرعا تسل لوقيف هارقا هل لوقيو ةباتكلا ملعي 3 ناسنأ دي يل باتكلا اذه عفديو* : موتح“

 سانلا اياصو نوملعيو الطاب ينردبعيو ينع اديعب دعبي هبلقو هيتفشب ينمركيو هيفب ينم برقي بعشلا اذه برلا
 مهف يفخاو مهيامكح' ةمكحي ديباو الاقتنا مهلقناو بعشلا اذه لقتني نا ديرا ذناه اذه لجال # مهميلاعتو
 مهلامعا ريصتو ةيفخ يف ايار نوعنصي نيذلا ليو برلا لبق نم سيلو قمعتب ايار نوعنصي نيذلل ليولا # مهيامهف
 ةلبجلا له نوبسعحت يروخافلا نيط لثم سيلا * نمل هعنصن يذلا اموأ انفرع نمو انار نم نولوقيو ةملظ يف
 .نائبل لقتني ليلق 'دعب سيلا * مهفب ينتعنص ام تننا عناصلل ةعنصلا لوقت ما ينتلبج ام تننا اهلباهل لوقت

 ةملظلا يف نيذلاو باتكلا لاوقأ مصلا مويلا كلذ يف نوعمتسيو #* ةباغ بسحت لمركلا لبجو لمركلا لبح لثم
 : رشبلا نس مهل ءاجر ال نيذلاو رورسب برلا لجاأل نيكاسملا يهاتبيو + نرصبي نايمعلا نيعا بابصلا يف نيذلاو
 دما. نيولعمج نيذلاو * مهرشب ةمثالا اولصوتساو ربكتسملا كلهو ميثلا ينف * ليارسأ سودقب اررس نولتمي
 ليتله اذه. لجال * مهروج قيدصلا نولصيو ةرثع نوعنصي باوبالا يف نوتكبي نيذلا عيمجو لوقلاب اوطخي

 ذأ مهنكل * ليارسأ هجو نالا ييدتس او بوقعي نآلا يزخ ال ميهربا نم هزيم يذلا بوقعي تيب يلع برلا .
 نولاصلا مهفلا نوفرعيو د ليارسا هلا نوفاخو بوقعي سودق نوسدقيو يمسا نوسدقي يلجال يلامعا مهودب نياع
 * ةمالسلاب ملكتت نأ ملعتت ةراذهملا ةنسيلالاو اوعيطي نأ نوملعتي نوريمدتملاو حورلاب.
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 نونلتلا لصفلا ٠
 اياطخ اودادزتل يحور لبق نم سيل قيثاومو يلبق نم سيلو ايار متعنص برلا لوقي اذكه ةقراملا دالوألا ليو

 مكل نوكي هنأ * ىييرصملاب اورتتسيو نوعرفب اونيعتسيل ٍنولاسي ملو رصم يلا اولزنيل نوبهاذلا اهيأ * اياطخ يلع
 الطاب بعشلا عم نوبعتي #* رارشا ءاسور ةكيالص ناعاصب نوكي هنال *رصم يلع نيلكوتملل اراعو ايزخ نوعرف رتص
 ةقياضملاو ةدشلا يف ةيربلا يف يتلا مياوق عبرا ين ه*راعلاو يزغلل نكل ةعفنملل الو ةنوعملل ال مهعفني ال يذلا
 ٠ ال ةمال مهانغ لامجلاو ريمحلا يلع نولمح# نيذلا ةرياطلا يعافالا داواو يعافالا»و تلانه نم ثيللا لبشو دسالا
 نآلاو * ةلطاب هذه مكتيزعت نا مهربخا اغرافو الطاب مكنوعفني نويرصملا #* راعلاو يزهلل نكل ةنوعملل مهعفنت
 هبذك نوئب وه صاع بعشلا نال + دبالا يلاو نامز مايا يلا ريصت هذه نأ باتك ينو حول يلع.هذه بتكا سلجأ

 انورمخاو انوملك نكل انوملكت ال ايورلا نوري نيذللو انوربخت ال ءايبنالل نيلياقلا * هللا سومان اوعمسي نا اؤاشي مل نيذلا
 اذه لجال #* ليارسا ةملك انم اوعزتناو ليبسلا اذه انم اوعزتنا قيرطلا هذه نم انب اوعجراو #2 يرخا ةلالصب

 اهتطقس ترضح يتلا ةبلقنم ةنيصح ةنيدمل اعيرس طقاس روس لثم ةيطغلا هذه نوكت اذه لجال * لروقلا اذه

 نوبرهت هذه لجال ليغلا ىلع بربن متلق نكل * اوعمست نا اواشت ملو ةلطاب مكتوق تراص ليطابالا يلع تلكوت

 توصيو فولا نوبربي دحاو توصبو # نيعيرص مكودراط ريصت نالا اذه لجال تافيفغلا يلع اباكر ريصن نولوقتو

 عيمج نوطوبغم مكدج“ يقبيلو وه مكاح انهلا برلا نا لجا نم مكمحريل عفتري اذه لجالو مكيلع فاارتيل
 نيح كمحريف ينمحرا ءاكب تكب انا ميلشرواو نويهص يف نكسي سدقملا بعشلا نا لجا نم # هيف نيتبانلا
 رظنت كينيع نآل دعب تاولضم كل نيبرتقي الو اقيض ءامو ةدش زبخ مكيطعيو #3 كعمس كخارص تنوص يأر

 ناو انيمي تناك نا اهيف ريسن قيرطلا هذه نولياقلا فلخ نم كيلضم تاملك عمست كينذاو * كيلضم
 لثمو ضياعلا ءام لثم اهيرذتو اقع اهلعجتو بهذلاب تاشغملاو ةضفلاب تاشغملا مانصالا عزنتو + الامش تناك

 يف كمياهب يعرتو اصخرو اعبش نوكي كضرا ةلغ نم زبحلاو تكلضرا عرزل نوكي رطملا ذينيح : اهيصقت لبزلا
 * البرغم ريعشلاب اطلتخ“ انبت نولكاي ضرألا نولمعي يذلا مكرقبو مكناريث * اعستمو امسد اعضوم مويلا كلذ

 راسكنا بيرلا يفشي ذا مويلا يف فاعضا ةعبص نوكي سممشلا رونو سمشلا رون لثم رمقلا رون نوكيو * جوربلا

 يلع ممالا قلقيل مسقنيو قنعلا يلا يتاي داو يف رجب ءام لثم هحورو # رانلا لثم لكاي بضغلا زجرو ازجر

 ' دج هللا عنصيو # ليارسا هلا يلا برلا تيب يا رمزب نيحرف لثمو نيديعم لئثم اولخدتل نيح لك يمداقم

 ةنوعملا ءاجر هل ناك اذهلف * هلوح نم هل نوكتو اهب مهبرضي يتلا ةبرضلاب برلا توص لجل نوبلغي نييلصوملا
 تمناو لظ تميبأ مايا لبق نع تمنا سيلا # ىدبلا ذنم دوبراح ةرائثيقو رومز عمم .الاه اهيلبع وه لكوت يقلا



 نوثلثلاو يداحلا لصفلا

 اركي ملو ادج ةرثك ليغلا يلعو ةريثك ابنال بكارملاو ليخلا يلع نولكوتملا ةنوعملل رصم يلا نيلزانلا ليو
 تويب يلع ميقتو فلخت نل هتملكو .اوسالا مهيلع بلج ميكعلا وهو # هللا اوبلطي ملو ليارسا سودق يلع نيلكوتم
 هدي بلج برلاو ةنوعم يه تسسيلو لويخ موه اهلا سيلو ايرصم اناسنا #* لطابلا مهياجر يلعو رارشا سانا
 يلع لبشلا وا دسالا خرصي ام وهن ىلع برلا يل لاق اذكه نال * اعم اعيمج نوكلهيو نوئيعملا نوبعتيو مهيلع

 بر لزني اذكه بضغلا ةرثك نوشخ الو نوبلغيو هتوص نم لابجلا يلدمت نا يلا اهيلع حرصيو اهذخا يتلا ةسيرفلا
 اهينتقيو اهذقنيو ميلشروا يلع برلا رتسي اذكه ةرياطلا رويطلا لثم * هاج لع نوينف لبج يلع ركسعيل شريجتا .

 بهذلاو ةضفلا مهيديا عيانص رشبلا ركنت مويلا كلذ يف هنا امناو  اقيمع اركف نوركفملا ا أوعحرا #* اهصلخ#لو
 00 ال طقسيو # مييديا اهتعنص يتلا

 هل يذلا طوبغم برلا لوقي اذكه كلهي براهما نومزهنيو حايس لثم :ةرخصلاب نوطوعتب : * ةميزبلل نوريصي
 * ميلشروا يف صاوخو عرز نويهص يف

 نوئلثلاو يناثلا لصفلا
 ءام نم لثم يفتخي» تاملكلا هذه ينخ ناسنالا٠ نوكيو د مكم نوسوري ءاسورو كلمي لدع كلم اه نال

 نوطعي نكل سانلا يلع نيلكوتم دعب نوريصي سيلو ةناشطع ضرا يف ددمم راج رهن لثم نويهص يف رهظيو راج
 نولوقي سيلو د همالسلاب ملكتت نا اعيرس ملعتت ةراردملا ةنسلالاو عمسيل صرب ٠ ءافعضصلا بللقو #* اوعمسيل ناذالا

 لمكيل الطاب عنصي هبلقو البج ملكتي لهاجلا نال » يتكسا كمادخ اضيا نولوقي الل سوري نا لهاجلل دعب اميف
 دسفيل امثا يوري رارشألا يار نال # ةيواخ ةناشطعلا سوفنلا لعجيو ةعياج اسوفن دسفيل اللض هللا يلع ملكتيو امئا
 هذهف امهف نوركفيف ةدابعلا ينسحلا اماف # مكهلا يف نيعضاوتملا. راكفا سكعيو ةملاظلا تاملكلاب نيعضاوتملا
 موي ركذ .اوعنصا #* يتاملك اوعمسا ءاجرلاب تانب اي يتوص نعمسأو نمق تاينغلا ةوسنلا اهتيا د مودت ةروشملا

 ايارع نرص نيرعت تالكوتم اي نزحا نلهدا # دعب يتاي سيلو عرزلا فكنا فاطقلا داب ءاجر عم. عجوب ةنس

 دعصيو اكوش تراص يبعش ضرا #* ةلغلا مركو ةذللا لقح لجا نم يدثلا ىلع نحنو #* احوسم نكاقح نقطنم

 ةابتشملا تويبلاو ةئيدملا انغ نوكرتي ةكورتم تويب » ةينغلا ةنيدملا تيب لك نم حرفلا عزنيو بشعلا

 ةيربلا ريصتو ولعلا نم حور مكيلع يتاي نأ يلا # ةاعرلا يعارمو ةيشحولا ريمحلا حرف دبالا يلا رياغم مهارق ريصتو

 ةمللس لدعلا لامعا نوكتو ' * لمركلا يف سكسي لدعلاو ةيربلا ف مكحلا ميرتسيو # اباغ دعي لركلاو ةمرك
 نوحارتسيو اديمطم نكسيو ةمالسلا ةنيددم يف يبعش نكسيو #* رهدلا يلا نينيمطم 5 ةحار لدعلا طبضيو
 نيذلا نوطوبغم * ةعقبلا يف نيذلا لثم نينيمطم ضايفلا يف ناكسلا ريصتو مكب رمي ال لزن ا درملا»و # .انغب

 ظ * ءاطي رامح الو روث سيل ءام لك يلع نوعرزي

 نوثلثلاو ثلاثلا لصفلا

 . يلع سوس لثمو نوملسيو ةاصعلا كلهت مكفلاخي ال فلاغملاو ءايقشا مكلعجي دحا سيلو مكنوقشي نيذلل ليو
 لحال * ةدشلا نمز ف ادصالخو ةكلملل ةاصعلا عورز راص انلكوت كيلع انال انصحرأ بر اي 2 نوعزبمي اذك بوث

 عمجل امك ريبكو ريغص نم مكميانغ عمج نالاو # ممالا تتقرفت كفوخ نمو بوعشلا تهد كنوخ تود

 . نيذلا نوفا مه مكفوخب اه٠ * لدعلا زونك مه ءالاه برلا دنع ةدابع نسحو ةنطفو ةمكح كاقت زونك يف انصالخ

 ع



 . فكنا نوبرخل نوع قرط نآل *  ةمالس نيبلاط ةرارمب نوكبي ةمالس نولاسي نولسري السر نال مكنم نوفاخإ مهومتفخ
 ليلجلا اضايغ نوراص راص نانبل يزخ ضرالا تنزح # اسانا مهنوبستحت سيل ءالوه عم دهعلا عفرو ممالا فوخ
 مكحور ةوق نوزخت نآلا نونياعت نآلا * عفترا نالا دجتا نآلا برلا لاق موقا نال »* نيرهاط نانوكي لمركلاو

 نسم يذلا نوعمسي * قرتحتو قورحم لقح يف ثلوش لثم نيقرتحع ممالا ريصتو # مكلكات رانلا ةلطاب ريصت
 راثلا نا مكربختلو نيقفانملا ذخاي فوخلا نويهص يف نيذلا ةمثلا تدعب + يتوقب .ابرقلا نوملعي تمعنص ام ديعب

 هيدي ضفنيو ملظلاو مثالا ضغابلا ةميقتسملا قيرطلاب ملكتملاو لدعلاب يشاملا * يدبالا عضوملاب مكربخ نم قرح
 ةرهصل ةعفترم ةراغم يف نكسي اذه # املظ رظني اليك هينيع ضمغي مد مكح عمست الا هينذا لقثي اشرلا نم

 مه نيأ د افوخ اولثت مكسفن ديعب نسم اضرأ مكنويع يرتو دج اكلم نورت د قدص هوامو زبخ هل يطعي ةيوق
 اقيمغ اتوص ملعي الو نوري سيل اريبكو اريغص ابعش #* نيددرتملا يصحب يذلا وه نيا نورسفي نيذلا مه نيا ةاعغلا
 ميلشروا اي نارظنت كانيع انصالخ ةنيدملا نويبهبص اه »* عماسلل مهف دحجوي سيلو جلاط بعش عمسي )ل يتح

 ميظع برلا مسا نال # اهلابح قزمتت الو انامز دبالا يلا اهكسم داتوا كرعتت الو عزعزتت ال براضم ةينغلا ةنيدملا
 يبر نأل + ةقاسم ةنيفس ريست الو قيرطلا هذه يف كلست 12 ةعستمو ضارع ناهلخو راهنا عضوم مكل نوكي مكل
 كلابح تتقزمت » ادصلخ وه برلا انكلم برلا انسيير برلا انمكاح برلا بالا برلا يزواجت# الو وه ميظع

 * ابهن نوعنصي نوريثك جرع نالا بهنلل ملسي نا يلا ةمالع عفري الو بانطالا يلدي سيل لام كدومع وقت مل اهنال
 * مهل تكرت ةيطغلا نأل بعتا اهيف نكاسلا بععشلا لوقي الو

 نوثلتلاو عبارلا لصفلا

 نأ لجا نم # اهيف نيذلا بععشلاو ةنوكسملا اهيف نونكاسلا»و ضرالا عمستل ءاسورلا عمستو ممألا اهيأ اوبرتقا
 دعصتو نوحرطي مهتاوماو مهاحرجو # مبذلل مهملسيو مبكلهيل مهددع يلع زجرلاو ممالا لك يلع برلا بضغ
 امكو ةمرك نم قرو لثم طقست بكاوكلا عيمجو باتكلا لثم ءامسلا يوطتو #2 مهمد نم لابجلا نفعتو مهقحتار

 برلا فيس #* مكحب كلالهلا بعش يلعو لزني مودا يلع اه ءامسلا يف يفيس ركس # ةئيت نم ةقرو طقست
 يف برلل ةحبذلا نال شابكلاو سويتلا محشش نمو نالمحلاو سويتلا مد نمو فازخلا محشش نم نمس امد يلتما
 نم يلتمتو مدلا نم ضرالا ركستو ناريثلاو شابكلاو مهعم ءاينغالا طقستو * ةيمودالا يف ميظعلا مبذلاو روسوب
 اهضرا ريصتو تميربكلل اهتيدوا عجرتو * ترضح نويهص يف مكحلاو ةافاكملا ةنسو برلا مكح مؤي هنال + مهبمحت
 نمز يلآو برخ ابهبج يلا قوف يلا اهبناخد دعصيو انامز رهدلا يلا يفطي او د اراهنو اليل قرتح“ تفز لثم
 * ناليغلا اهيف نكستو ةيربلا ةحاسم طيخ اهيلع يقليو نابرغلاو يرابحلاو ذفانقلاو روبطلا اهيف نكستو * برخت ريثك
 اهنوصح يقو ةيكوشلا راجمألا اهندم يف تبنيو . * ثالبلل نوريصي اهءامظعو اهءاسورو ابكولم نال نونوكي ال اهءاسور
 مهنال ناليغلا ميرتست كانه رخا عم رخا نوقتلي ناليغلاو ناجلا يقتلتو # ماعنلل ةريضحو يوا تانبل يوام ريصتو
 مهضعب هوجو نورظنيو نوقتلي ليايالا كانه تبئب اهعاقب ضرألا تصلخو ذفنقلا ششع كانه #* ةحار مهل اودجو
 عضي وهو #* مبهتعمج ةحورو مهرمأ برلا نال رخالا رخالا بلطي هو كلي 3 مهنم دحاوو أوزاح مةدعب د» اضعب

 * اهيلع نوحارتسيو لايجالا ليج ثرت انامز رهدلا يلا اوعريل مب] تممسق ةدبو اطوطخ مهل

 ٠ نوثلثلاو سماخلا لصفلا ظ
 .ندرالا يرارب .مهتبتو ةياغلاب حرفتو رهزت * نسوسلا لثم رهزتلو ةيربلا مهبتلو ةناشطعلا ةيربلا اهيا يحرفا

 ةيخرتسملا يديإلا اهتيا يوقت د هللا ولعو برلا دج“ نياعي يبعشو لمركلا ةءاركو نانبل فرش اهل يطعا دقف
 يتاي وه يزاجيو افاصنا انازاج انهلا اه اوفاخت ال اووقت مهريمضب سفنالا يريغصل اولوقو اوزعت * ةلخملا بكرلاو



 مكبلا ناسل ريصيو ليالا لثم جرعألا زفقي يديح #* مصلا نذا عمستو نايمعلا نيعا متفنت ذينيح د انصلختو
 ةناشطعلا ضرالا ينو تاباغ ءاملا ةميدعلا ريصتو # ةناشطع ضرا يف يداولاو ةيربلا يف قشنا ءاملا نال اهيصف
 يعدتو ةيقن قيرط كافه نوكتو * بباوغو بصقو يوا. تانب يوامو رويطلا رورس نوكي كانه ءاملا عوبني نوكي
 الو * نولضي الو اهيف نوربعي نوقرفتملا ةسجل قيرط اضيأ تانج نوكي الو سجن كانه زوج الو ةرهاط قيرط
 نوعمتجملاو نويدتغملا اهيف كلاسي نكل * ثلانه دجوي الو اهيلا دعصي ١ ةئيبحلا شوحولا نم الو دسأ كانه نوكي

 مهملستيو ةجانو ةحبست مهسور يلع نال يدبار رورس مهسور يلعو جاهتباو رورسب“ نويهص يلا نوتايو نوفرصنيو برلا نم
 »+ دهنحلاو نزحلاو عجولا مهنع دعب رورسلا

 + اهذخاو ةنيصحلا ادوبي ندم يلع 0 كلم برام دعص كلملا ايقزجل رشع ةعبارلا ةفسلا يف ناكو

 املا لودج يف فقوو ميظع شيجب كلملا ايقزح يلا ميلشروا يلا سيشل نم سيكاصبر نيهلصوملا كلم لسراو
 حاويو شيجلا بتاك صانمصو اويكلش نبا ليكولا ميقايلا هيلا جرحت # راصقلا لقح قيرط ين ايلعلا ةكربلل يذلا
 ْ انام م نييلصوملا كام يطا كلملا لوقب اذكه ايقزح اوأوق سيكاصبر مهل لاف 1 ريكاذتلا بتاك فاصا نبا

 رصم كلم نوعرف نوكي اذكه 50 اهيلع ءاكوتي يذلا ار : ل هذه ةيبصقلا د يلع

 مانصألا لطب ثيح ايقزح عفتنا يذلا ام انلكوت نحن هلالا برلا يلع متلق ناو * هيلع نيلكوتملا عيمجو
 يطعاو نييلصوملا كلم انديسب نآلا اوطلتخا. * دحاو مبذم مامأ اودجسا ميلشرواو اذوهي ينبل لاقو اهحاذم علقو

 دحاو عضوم سيير هجو اوعجارت نا نوعيطتست فيكف # اباكر اهيلع اوطعت نا نوعيطتست منك نأ سرف يفلا مكل
 اهبراحن ةروكلا هذه يلا اندعص برلا نم رمأ ريغب له نآلاو + بدارو سرفل ديه. مه.نييرصفلا يلع نولكوتملا

 انال ةينايرسلاب كديبع عم ملكت حاويو صانمسو ميقايلا هل لاقف د اهدسفاو ضرالا هذه يلا دعصا : لاق برلا ٠
 2 سيئاصبر لاقف هروسلا 4 سولجلا سانلا ناذا يف ملكتت اذاملف ةينادلكلاب انعم ملكتت الو لوقت ام عمسن نمن
 البز اولكاي اليك روسلا يلع سولجلا لاجرلا يلا سيلا تاملكلا هذه ملكتال يديس ينلسرا مكيلا وا مكبر يلا له مهل
 ميظعلا كلملا مالك اوعمسا اوعمسا لاقو ةيذوهيلاب ميظع توصب خرصو سيكاصبر فقوو #* اعم مكعم ةقارا اوبرشيو
 ايقزح مكل لوقي الف #* مكيجني نا عيطتسي ال تاملكب ايقزح مكعدخ# ال كلملا لوقي اذكه د ىييلصوملا كلم
 ا .* نيبلصوملا كلم يدي يف ةنيدملا هذه فدي 9 00 هللا نأ

 ع له مكيجني مكببا الياق ايقزح مكلضي الا موركلاو زبغلاو رمغلاو 01 ضرأ كرا لثم ضرا يلا مكذخأو
 له 0 ةديدم 0 تايرأر ثاامأ 00 9 يلا كلم دي نم هةررت دحاو لك 5 5

 9 هوربخاو بايثلا نيقزمم 900 يلا ركاذتلا بتاك تانئآ نب كار شهبا ا 7 0 نب را
 0 سيكاصبر

 صانمصو ليكولا ميقايلا لسراو * برلا تيب يلا دعصو اهيسم سبلو هبايث قزخ ايقزح كلملا عمسام دنع ناك
 رصلا موي ايقزح لوقي اذكه هل اولاقو * صوما نب يبنلا ءايعشا يلا احوسم يسبال مهعيمج ةئنهكلا ضياشمو بتاكلا



 تاملك كبر هللا عمسيل # دلتل ةوق اهل سيلو ةدلاولل يتأ قلطلا نآل مويلا اذه راهن وه'بضغلاو ئيبوتلاو راعلاو
 برلا يلا بلطتف كهلا برلا اهعمس ينلا تاملكلاب هريعيلو يجلأ هللا ريعيل نييلصوملا كلم اهلسرا يتلا سيكاصبر
 مكديسل اولوق اذكه ءايعشا مهل لاقف * .ايعشا يلا ايقزح كلملا ناملغ اوتاف * ةيقبتملا تاملكلا لجا نء كيلا
 هلوح يقلا انا اه د»* نييلصوملا كلم لسر اهب يوريع يتلا اهتعمس يتلا تاملكلا نم فخت ال برلا لوقي اذكه

 نييلسوملا كلم ثلرداو سيكاصبر عجرو # هضرأ يف فيسلاب طقسيو هتروك يلا عجريو اربخ عمسيو احر
 هرصاجتل يرخ نشوبعلا كلم اثاراث نا نييلصوملا كلم عمسو * شيل نم لحيرا هنا هغلب ثيح انبل ارصاح
 هيلع لكوتم تنا يذلا كهلا كعدخت ال ةيذرهيلا كلم ايقزحل اولوق #* الياق ايقزحل نيربخم لسراو عجرو عمس
 فيك ضرللا لكب نييلصوملا تكولم تمعنص امب تمعمس دق #* نييلصوملا كلم دي يف عفدت ال ميلشروا الياق

 ةروك يف يه يتلا نادعو فاصارو نارحو نازوغ يابا مهتكلها نيذلا ممالا ةهلا مهتم له د اوجنت تمناو اهركلها
 دعصو هأرقو لسرلا نم. باتكلا ايقزح ذخاو # اواعو عانو مييورافس ةيرقو ثافراو ثااما تلولم يه نيا * ناماث
 يلع سلاجلا ليارسا هلا شويجلا بير اي # الياق برلا ماما ايقزح يلصو * ببرلا ماما همتفو برلا تيب يلا
 كعمس بر اي لما * ضرللاو ءامسلا تنعنص تننا ةتوكسملا يف ةكلمم لك ىلع هلآلا كدجو وه تننأ ميبوراشلا
 هللا زيعيل نييلصوملا كلم بيراعتس اهلسرا يتلا تاملكلا رظناو علطا كضاحلا بر اي متفا بر اي عمتسا

 نكل بيلا تسيل اهنالرانلاب ميناثوا اوعضوو # مهتروكو اهلك ةنوكسملا اوبرخا نييلصوملا ثاولم نا تجلب * يحلا
 ةكلمم لك ملعتل مهدي نم انصلخ انهلا برلا اهيأ تنا نآلاو د مهوكلهاو ةراجحو باشخا رشبلا يديا لمع
 .ليارسا هلا برلا لوقي اذكه هل لاقو ايقزح يلا صوما نب ءايعشأ لسراو * كثلدجو هللا وه تننا كنا ضرالا

 هيلع هب هللا ملكت يذلا لوقلا اذه » نييلصوملا كللم بيراخس لجا نم يلا هبأ تيلص ام تبجتسا

 وأ تيدتحاو تريع نمل # ميلشروا هنبالا كيلع اهمار تكرح نويهص ةنبآلا يرذعلا كلب تيزهو كتضحد

 ولع يلا تلخدو هنيبرش نسحو هتزرا عافترا تمعطقو نانبل رخاوا يلاو لابجلا ولع يلا بكارملا ةرثكب تدعص انا
 اهتعنص انأ يتلا اميدق هذهب تمعمس اما #* ءام عمجس لكو هايملا تبرخاو ارسج ترعضوو * باغلا ةيحان
 تعضو + ةنيصعلا ندملا يف ناكسلاو نوصحلا يف ممالا برخا نا تيار نآلاو كيلع اهتبلج يلوالا مايالا ذنم

 مهفرعا انا كلاخدمو كجرخ#و كتحار نالاو * ليجن لثمو ةعلسالا يلع سباي بشع لثم اوراصو اوبرخن يدي
 .قيرطلا يف كددراو كيتفش يف اماجلو كفنا يف امازخ عضاو يلا تدعص كترارمو #* هب تركفت يذلا كبضغو
 اودصحأو اوعرزا ةئلاثلا ينو ةيقبلا ةيناثلا ةنمتلا يفو تمعرز ام ةنسلا هذه لك كلل ةمالعلا ةذهو # اهيف تيج يتلا

 نم نال * قوف ةرمث نوعنصيو لفسا الصا نوعرفي ةيذوهيلا يف نويقبتملا نوكتو #* اهترمث اولكو امورك اوسرغاو
 لرقي اذكه اذه لجال * هذه لعفت شريجلا بر ةريغ نويهص لبج يلع نوصلخملاو نويقبتملا نوكي ميلشروا
 اهيلع طيح الو اسرت اهيلع يقلي الو امهس اهيلع يمري الو ةنيدملا هذه يلا لخدي ال نييلصوملا كلم يلع برلا
 هذه يلع للظاو * برلا لاق لخدي ال ةنيدملا هذه يلاو دوعي اهيف اهب ءاج ينلا قيرطلا يف نكل # اجايس
 . هفلا هيام نييلصوملا ركسع نم لتقو برلا كلم جرخو »* يدبع دواد لجا نمو يلجأ نم اهصلخأل ةنيدملا

 نكسو نييلصوملا كلم بيراجتس عجرو يضمف # ةتيم حاسجألا عيمج اودجوف ةادغلاب اوماقف افلا نينامُيو ةسمخو
 ةينمرا يلا اصلغتو فيسلاب هانبا راصاصو خالامارذا هالتق هيابا سيبر خاراصان تيب يف دجسي وه اميفو * يونين يف
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 نوتلدلاو نمانلا لصفلا
 صوا برلا لوقي اذكه هل لاقو صوما نبا يبنلا ءايعشا هيلا يتاف توملا يلا ايقزح ضرم نامزلا كلاذ ين راصو

 ينا بير ايركذا + الياق برلا يلا يلصو طياحلا يلا ههجو درف * شيعت تسلو تومت كنال كتيب لجا نم
 برلا ةملك تبراصو #* اميظع ءاكب ايقزح يكبو تلماما تايضرملا تمعنصو لماك بلقبو قهلاب كمماما ترس
 كعومد ترظنو كتالص توص تمعمس كيبا دواد هلا برلا لوقي اذكه ايقزحل لقو ضما  الياق ءايعشا ىلا

 هذهو د“ ةنيدملا هذه يلع رتساو كيما نييلسوملا كلم دي نمو # ةنس رشع :ةسمخ كنامز يلع ديزا اه
 ةرشع سمشلا مهتلزن .يذلا جردلا ءيف درا انا اه # ةملكلا- هذه هللا عنصي نا" برلا لبق نم كل ةمالعلا
 مهلزن يتلا تاجرد ةرشعلا سمشلا تدعصو :سمشلا مهتلزن يتلا تاجرد ةرشعلا سمشلا درا كيبا تيب تاجرد:

 نم اناسنا اضيا رظنا تسلو ءايحالا ضرا يلع هللا صالخ دعب رظنا تسسل تلق # ةيقابلا نينسلا ثلرتا ميحجلا
 اهبصن ةميخ لح نم .لثم ينم تضمو تجرخ يتايح ةيقب تكرت يسنج يوذ:ننم تين # اهب ناكسلا
 اذكه دسألا“ ةادغلا يلا تمملسا مويلا كلد ف * عطقت نأ تمربرق هتادس كياح لثم يدنع تراص يحور

 ينيع نال ردها اذكه ةءامح لثمو توصا اذكه ةونونس لثم * تمملسأ ليللا يلا راهنلا نم يماظع عيمج قص

 ريطف ربعو ملكتا اذامب يل لاقو * يسفن عجو عزنو ينصلخ يذلا برلا وحن ءامسلا ولع يلا رظنا نا نم اتينف:
 ينمسن تظقياو كتربخا اهلجا نم بر اي ن/ #* اهنم ينيفاعيف برلا رظني' يسفن ةرارم يلعف يداقر لك
 ميجا يف نيذلا سيل نال * ياطخ لك يارو تحرطو كلهت اليك يسنن تضاخ كنال * تنشعف تيزعت
 ينال انا يلْثم ككرابت ءايحالا * كتمحر نوجرتي ميصمملا يف نيذلا الو كنوكزابي نوتيملا الو بير اي كنوعبسي
 مايا عيمج رامزمب كل اكرابم فكا تسلو '* يمالخ بر اي كلدعب نوربخ# نيذلا ادالوا عنصا مويلا' ذنم.
 + احين ريصت اهب دمضصتو اهقدو نيتلا نسم ةبح كلل ذخ ايقزحل ءايعشا لاقف د يبلا برلا تيب ماما يتايح
 » هلا برلا تيب يلا :دعصأ ينا ةمالعلا هذه ايقرح. لاقف

 يتح ضرم هنال ايقزحل ايادهو ءاعفشو لياسر ةيلبابلا لامعالا كلم نادالاب نبا خادورام لسرا 'نامزلا كلذ ينو
 بهذلاو ةضفلاو بيطلاو تاروخبلاو ةعيملاو هلام تيب مهاراو اميظع اخرف ايقزح اب حرفف * ماقو توملا

 . يبنلا .ايعشا يتاف #* هرهظاو الا هناطلس ينو هتيب يف يثب نكي ملو هرياخد يف ناك ام لكو هتنازخ يناوا تويب عيمجو

 * لباب نم يلا اوتا ةدّعب ضرا نم ايقزح لاقف كيلا اتا نيا نمو سانلا ءاواه نولوقي اذام هل لاقو ايقزح يلا :
 * يرياخد يف امو اذكه دوارو الا يش يتيب يف قبي ملو يتيب يف املك اوار ايقزح لاقو. كتيب يف اوار ام .ايعشا لاقف
 كتاوابا هدعمج امو كتيب يف املك نوذخايو برلا لوكي يتات مايا اجه .شويجلا بر لوق عصسأ ءايعشا هل لاقت

 مهنولعمجتو نوذخاي مهتدلو نيذلا كينب نم نأ هللا لاقو د ءايش الو. نوكرتي الو لباب يلا لمح مويلا اذه يلا
 لدعلاو .ةمالنسلا نكتل ملاع برلا هب ملكت . يذلا لوقلا ءايعشلل ايقزح لاقف * نييلبابلا كلم تيب يف انايصخ
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 نوعبرالا لصفلا ]

 اهنال اهتيطخ تملحأا لمك اهعضاوت نال اهوزع ميلشروا بلق يف اوملكت د هنبكلا اهيا هللا لاخ يبعش اوزع أوزع

 + ةميقتسم انهلا لبس اوعنصا برلا قيرط اودعا ةيربلا يف حراص توص ه#* ةفعض.٠ اهاياطخ برلا دي نم تلبق



 دج“ رهظيو  ةنيل قيرط يلا ةنشغلاو ةميقتسم تاجوعملا عيمج ريصتو عيضتت ةمكاو لبج لكو يلتمي داو لك

 سبي يذكه هب تبه برلا حور نا لجا نم رهزلا طقاستو بشعلا سبي »* بشع ةرهز لثم ناسنالا دج“ لكو
 اي دعصا لاع لبج يلع # دبآلا يلا مودت انهلا ةملكو ةرهزلا تلطقسو بشعلا سبي »* بعشلا اذه شيشح

 ةوقب لبقي برلا اه د انبلا اه ادوهي ندمل لق اوفاخأ الو اوعفرا ميلشروا رشبم اي ةوقب كتوص عضفرأ نويبص رشبم
 يزعيو فارغلا عمج هعارذبو هعيطق يعري يذلا يعارلا لثم د همادق هلمعو هعم هترجا اه ةدايسب هعارذو

 «« نازيمهلاب يباورلاو لاقثملاب لابجلا ماقأ نم هتنفحب ضرالا لكو هربشب .ءامسلاو هديب ءاملا لاك نم د يلابعأل
 رهظا نموا امكح هاطعا نم وا هنقلف ةراشتسا نموا # هنقلي يتح اريشم هل ناك نمو برلا ريمض اضيا ملع نم

 *« نودسح باغ لثمو اوبسح نازيملا نلليم لثمو سوداق نم ةطقن لثم ممالا لك نا * هضوعيف مهف قيرط هل
 ال يلاو يش ال لث» مه ممالا عيمجو #* نابرقلل لها مه سيل مياوق عبرالا يرذ خيمجو قيرحلل  لهوي ال نانبلو
 هالط ابهذ كبس كابس وأ راجنلا اهعنص ةروصب له + هومتهبش هبش يابو برلا متهبشا اذامب * اوبسح يش

 اما #* عزعزتت اليكلو ةروص هل ميقي فيك ةمكحب بلطيو سوست ال ةبشخ راتخ# امنا راجنلا نال # هايه الاثمتو
 ناكسلاو برلا ضرألا طيحم كساملا * ضراآلا تاساسا متفرع اما .ودبلا ذنم مكل ربخا امأ متعمس اما متملع

 يش. ال يلا اوسوريل ءاسورلا ملسا يذلا  اهنكستل ةبقلا لثم اهدمو ةرطنقلا لثم ءامسلا ماقا يذلا دارجلا لثم اهيف

 فصاعلاو اوسبيف مير مهيلع به مهلصا ضرألا يف لصاتي الو نوسرغي ا نوعرزي 21 * يش. ال يلا ضرالا ةاضقو
 نم اورظناو مكنويعب ولعلا يلا نآلا اوعلطت * سودقلا لاق عفتراو ينومتهبش نمب اضيأ نآلا * ميشهلاك مهذخاي
 نآلا #* .ءايش هاسنا ام ةوق ةزعبو ريثك دج« نم ءامساب مهاعد عيمجلاو ددعب هتنيز يرختسا يذلا اهلك هذه رطفا
 امنا تفرع امأ نالاو * ياضق لازا هللاو هللا يلع تيفخ يقرط ليارسا اي تملكت اذامبو بوقعي اي لوقت له
 نيذلاو ةوق عايجلا يطعي د هملعل شيتفت الو بعتي الو عوج ال ضرالا تفارطا ءايه يذلا هللا يدبا هللا تمعمس

 . هللا نوجرتي نيذلاو # ءايوقا ريغ نوريصي نوراتخملاو نوبعتي نابشلاو نوعوجحي ثادحالا نآل  امغ نوعجوتي ال
 * نوعوجت الو نوكلسي نويعي الو .نوعرسي روسنلا لثم ةحنا نوتبنيو ةوق نولدبي

 نوعبرالاو يداعلا لصفلا ظ

 قراشملا نم ماتا نم # امكح اوربختلل ذينيح اعم اوبرتقيل ةوق نولدبي .اسورلا نال ريازجلا اهيا يل. اوددجت

 لوآلا هلالا انا روهدلا لايجا نم اهاعد يذلا هذه عنصو لعف نم »* هيمدق قيرط' ةمالسلا يف زوجبو مهدرطيو

 هبيرق دحاو لك نيدي #* اعم اواجو اوبرتقا تلهد ضرالا فارطا تفاخو ممألا تار # وه انا تايتالا يلاو

 مهوتبث يه ةديج ةقفرلا ةرات لوقي اعم يتاي ةقرطملاب براضلا سالاو راجنلا لجرلا * يوقت لوقيو هاخا نيعيلو
 * هتدضعو هتببحا يذلا ميهربا عرز هتبحنتنا يذلا بوقعي يدبع ليارسا اي تمناو #* نوكرحخ الف مهنوعضي ريماسمب
 انا ينآل فحل 8 تلكرتا تمسلو كترثخاو يدبع تمنا كل تلقف كتوعد ابهبقارم نمو ضراألا فارطا نم

 عيمج نولجتو نوعضتشي اه * ةلداعلا ينيميب كتزرحا كتنعاو كتيوق يذلا كسلا انا ينا لصت ال كععم
 نورماخي نيذلا سانلا دج الف مهبلطت * كموصخ عيمج كلهتو اونوكي مل مبناك نوريصي مهنال كنودناعي نيذلا
 -فخت ال كل لياقلا كنيميب كساملا كلهلا انا ينل د»* كنوبراح نيذلا نوكي الو اونوكي مل مهناك نوريصي كيلع

 اه #» ليارسأ سودق كلذقنم هللا لاق كتنعا انا ليلقلا ليارسأ ةدودلا بوقعي اي فمن ال » كدنعا انا
 مهعضتو »* ماكالا قعحستو لابجلا .سردتف سردت يتلا ريشانملا هبش ةلجعلل يتلا نددجلا تاركبلا لثم كتلعج
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 « ككرتا تسبلو كعمسا ليارسا هلا انا هلالا بهرلا انا شطعلا نم سبيي ميناسل نوكي او .املا نوبلطي نيلثملا
 * .املا لوادج يف ةناشطعلا ضرالاو ءام تاباغ ةيربلا لعجا عيباني عاقبلا طصو ينو ازاهنا لابجلا يلع متفا نكل
 برلا ادي نأ اعم اوملعيو اومهفيو اوفرعيو اوري يعل »* ةروحو ةنيبرشو ةساءو اسقبو ةزرا ءاملا ةميدعلا يلف عضاو
 + ببوقعي كللم لاق مكراكفأ ترورق هلالا برلا لاق مكتمكاش تمبرق #* اهرهظا ليارسأ سودقو هذه تمعنص

 انل اولوق * كتايتالاو رخاوالا فرعنو لقعلا سفقثنو ام ءايش اولوق تايتالا وا لياوالا وا قفتي ام انوربخعلو اوبرتقيل
 نمو متنا نونوكت نيا نص مكنا #* اعم يرنو بجتلو اوساو اونسحا متنا ةهلا مكنا .ملعنو رخاوالا تايتاب انوربخاو
 يمساب نوعديو سمشلا قرشم نم يذلاو ءايبرجلا نم يذلا يسمقا اناو مكراتخا ضرآلا نم ةلذر مكلمع نيأ

 يك ىدبلا ذنم اهب ربخا نم نال * نووطت اذكه انيط ءاطي يصومرق لشمو يروخافلا نيط لثمو ءاسررلا لثقتل
 نويببص ىطعا #* مكمالك مكفم عمسي نم 2و لاق قبس نم مث سيل ةيقيقح اهنأ فرعنف مادق نم يتلاو فرعن
 »* نوبيجل الف متنا نيا نم مهتلاس ناو ربختا نم سيل ميناثوا نمو دحاو كو ممالا نم نآل * ميلشروأ يزعاو ةساير
 ظ ردا وفور روس اوما

 : 00 نوعبرألاو يناثلا لصفلا
 دعصي الو حرصي ال #* ممالل مكملا جرختل هيلع يحور يطعا يسفن ةتلبق يراتخ“ ليارساو هدضعا ياتف بوقعي

 الذ قرسي ال * مكحلا جرخل قمملا يلا نكل يفطي ال فطفطي اجارسو زسكي ال ةضوضرم ةبصق # ارب هتؤص غمسي
 اههبصنو ءامسلا عفص يذلا هلا بدرلا لوقي اذكه # ممالا لكتت همسا يلعو ضرالا يلع مكهلا عني نأ يلا رسكي
 ربلاب كتوعد هلالا برلا انا » اهنوطي نيذلل احورو اهيلع يذلا بععشلل ةمسن يطعاو اهيلع امي ضرالا تبي

 نم نيطوبرملا جرختو نايمعلا نيعا متفتل #* ممالل ارونو سائجالل ادهع كتيطعاو كيوقاو كديب كلسماو
 يلياضف الو رخال يدهم يطعا ال يمسا وه اذه هلالا برلا انا * سبحلا تميب نم ةملظلا يف نيسلاجلاو تاطابرلا
 ارحبص + مكل رهظت ربخا نا .لبق نمو اهب ربخا انا يتلا تااديدجلاو ..ىدبلا ذنم يتلا نوعمسي اه » تاترميملل

 هيف نورفاسيو رمجبلا يلا نولزني نيذلا اهيامب ضرالا فرط نم دجمتي همسا دهمتت قوف هتساير اديدج احيدست هلإ
 هلا برلا * هلياضفب ريازجلا ربحت  ادجمع هلل نوطعي اهارقو ةيربلا اهيا يحرفا # اهيف نونكاسلاو ريازجلا
 تممسا امياد له ٌرهد ذنم تممص # ةوقب هيادعا يلع خرصيو لوصي ةريغ ضهنيو برها رسكيو جرخ# تاوقلا
 راهنألا عضاو اهبشع لك ففجاو ماكالاو لابجهلا برخا د اعم سفياو ريخاو جرخا كلت يذلا له تبث لمتخاو.
 اهوطي نأ مهلهجا اهوملعي مل يتلا لبسلاو اهنوفرعي سيل يتلا قيرطلا يف نايمعلا دوقاو * تاباغلا سبيأو ريازج
 يلا اوعجر مهو »* برلا لاق مهكرتا 2و مهل ابعنصا يتلا تاملكلا هذه ةميقتسم ةجوعملاو ارون ةملظلا مهل عنصا .

 يمعلا اهياو اوعمسا مضلا اهيا + انتهلا متنا تاكوبسملل نولياقلا تاتوصنملا يلع نولكوتملا اهيا ايزخ اوزختلا فلخ

 ملو ةريثك ارارم مترظن #* هللا ديبع اويمعو مهنودوسي نيذلا الا مصلاو يديبعل الا يمعألا نمو # اورظنتل اوعلطت
 امهتتص بمعشلا راصو د: اورظنو ل وجمسلت مظعيو ورمي نأ يأر هلال برلا » أوعمست ملو ةحوتفم ناذدالا أوظفحت

 ةفطخ صلخ نم سيلو بسهنلل اوراص مهوفخا ثيح اعم قدويبلا يفو عيضوم لكب عداخملا ين فلا نال افطتخمو

 نيذلل ليارساو بفاطتخال بوقعي يطعا نم »+ تايتالاب عمسيو هذه تصني مكيف نم #* در لوقي نس سيلو
 هبصغ زجر مييلع بلع »# هسومان اوعمسي نأ الو هقرط يف اوكلمي نأ ءاشي ملو ءاطخا هل يذلا هللا سيلا ةوبهن
 * سفن يلع عضو الو مهنم دحاو لك ملعي ملو مهلوح مهوقرحتو برها مهيلع يرقو



 نوعبرالاو فلاثلا لصنلا >

 كمساب كتوعد كتذقنا ينال سفخت ال ليارسا اي كلبحو بوقعي اي كلعنص يذلا هلآلا برلا لوقي اذكه نالاو

 يذلا * كلجا نم ناوساو ةشبهلاو رصم كتيدف تلعج اه كصامغ« ليارسا سودق كهلا برلا انا ينال
 ينال فت ال * كسار لجا نم ءاسيررو كننع نيريثك اسانا يطعاو تلتببحا انأو تدجهمت يماما امركم ترص

 ينبب تاه عنتمت ال يبرغللو تاه .ايبرجلل لوقا * كعمجا براغملا نمو كعرزب يتا قراشملا نم كعم انا

 * هتعصو, هتلبجو هتايه يديجت نال يمساب اويعد نيذلا عيمج ' * ضرالا فرط نم يتانبو ةديعب ضرأ نم
 مهعم .اسورلا عمتجنو اعم تمعمتجا ممالا عيمج د#* ناذا مهلو مصو يمع نويع اذكه مهو يمعا ابعش تجرخاو
 اولوقيلو اوعمسيلو اورربتيلو مهدوببش اورضحيل مهدنع ةعومسم ميدقلا ذنم يتلا لعجح“ نم وأ مبيف هذهب ربح نم
 وه انا ينا اومهفتو يب اوئسوتو اوفرعتل هترتخا يذلا ياتفو هللا برلا لوقي دهاش اناو !دوبهش يل اونوك د ءاقدص

 ترتخا انا - » يريغ صاخب نم دجوي سيلو هللا وه انا #* نوكي ال يدعبو رخا اهلا نكي مل يلبق نم برلا
 دجوه سيلو انا انا .دبلا ذئم د اضيا هلآلا برلا انأو نوهش يل متنا بيرغ هلا مكيف نكي ملو تربعو تصلخو

 لباب يلا لسرا مكلجا نم ليارسا سودق مكذقفم هلآلا برلا لوقي اذكه # دري نمو عنصأ يدي نم فقنتسي نم
 لوقي اذكه #* مككلم ليارسا رهطم مكسودق هلالا بيرلا انا * نفسلا يف نوطبري نوينادلكلاو نيبرابلا عيمج# يتاو
 ملو اودقر مهنكل ايوق اعمجو اسرفو تابكرم جرخملا # اليبس يوقلا ءاملا يثو رحبلا يف اقيرط يطعملا هللا برلا
 مكربخا يتلا تاديدج عنصا. اه : * يدابملا يف اوركفت لو لياوالا اوركذت 1 د* يفطم جارس لثم اويفط اوموقي
 تانبو يوا تانب لقحلا شوحو ينكرابت + اراهنأ ءاملا ةميدعلا يثو اقيرط ةيربلا يف لعجاو اهنوفرعتو نآلا اهب
 اوربخيل هتيدتتا يذلا يبعش #*راتخملا يندج يقسال ءاملإ ةميدعلا يف اراهناو اقيرط .ةيربلا يف تيطعا ينال ماعنلا

 ملو كنابرق فارخ يل سيلا #* ليارسا اي بعتت نا كلعجا او بوقعي اي كتوؤعد نآالا تسلا * يياضنب
 مشن هتشا ملو ةضفلاب اروخب يل نتقت ملو # نابللل انابعت كلعجا ملو كاياعتب كدبعتسا مو كدحابذب يلدجعت
 ركذاف تمناو # اهركذا ال كاياطخ يعمملا وه انا وه انا . * كلاما تمفقو كملظو كياطخب نكل كحتابذ
 تمماساف يدادقا اوسجن .اسورلاو ده يلا اومثا مكراسورو نولوالا مكوابا *رربتت يكل اللا كسماثا تننا لق مكاعقنو

 ْ * رييعتلا ليارسأو .كلهي نا بوقعي

 ظ نوعبرألاو عبارلا لصفلا
 كعنص يذلا برلا لوقي اذكه #+ هترتخا انا يذلا يل بوبعملا ليارساو بوقعي يدبع اي عمصا نالاو

 يف ءام مكيطعا يننأ * تيفطصا يذلا ليارساو هبوقعي يدبع اي كيلع بفوخ 4 كناعاو محرلا يف تالبحو

 * ليارسا مساب انا هلل بتكي رخاو بوقعي مساب لوقي اذهو انأ هلل لوقي اذه * يراجلا ءاملا يلع فاصفصلا لثسو
 نم #» يريغ هلا دجيي سيلو هذه دعب اناو لوالا انا شويجلا هلا هاجن يذلا ليارسا كلم هلآألا برلا لوقي اذكه
 »: اهوفخ ١ يتات نا لبق تايتالاب مكوربختيلو دبالا يلا ناسنالا تمعنص ذنم يل يبهيو ربخبلو اوعديو فقيل انا يلثم

 نوتحانلاو نولباجلا * ذينيح اوعمست ملو ياوس هلا دجوي له متنا دوبش متناو مكتربخاو ءودبلا ذنم متعمس اما
 » عفني ال ام نوتحانلاو اهلا نولبج# نيذلا عميمج يزخ نكل #* مهعفنت آل يتلا مهتارايدخا نوعنصي نولطاب مهلك
 دح راجخلا نال * اوزخبلو اولج# اعم اوفقيلو اعيمج اوعمتجحبل سانلا نم مصلاو اوسبي اوراص ثيح نم عيمجلاو
 رامنلا اهراتخا بشخ #0 ءام برشي الل فعضيو عوجبو هتوق عارذب هلمعو راقغمب درقنو سافب هلمعو اديدح



 نم اهعطق يتلا ةبشحلا * تيب يف ناسنا ءاهب لثم اهميقيل لجر لكش لثم اهعنصو يرغلاب اهاوسو رادقمب اهماقاو
 ازبخ اوزبخو اهوقرحاف يلطصاف اهبنم ذخلاو *.قيرحلا سانلل نوكت يك رطملا اهلوطو برلا اهسرغ يتلا هذه ةضيغلا

 ةرلكاو امم اووش هيلعو هيلع ازبخ اوزبخو هوقرحاف رانلاب هوقرحا اهفصن يذلا * مهل اودجمت هلا دولمع اهتيقبو اهيلع
 الياق يلصيو هل دجسيف اتوعم اهلا هلمع ةيقبلاو #* رانلا ترظنو تيلطصا ينل يل ذيذل لاقو يلطصأو يلتماو
 الو هبلقب ركفتي ملف # مهبلقب اومهفيو مهنويعب اورظنيل اورصب مهنال اولقعيل اوفرعي مل * يهلا تننا كنال ينصلخ

 نودهسيف ةلاذر هعنص اهتيقبو لكاو امم يوشو ازبخ اهرمج يلع زبخو رانلاب هقرحا اهفصن نا هلقعب فرع الو هسفنب
 لطابلا تملمع انيديا نا اولوقي الو مهسفنا اوجني اوردقي ملو مهلوقعو مهبولق- تلضو دامر مبهبلق نا ملعا د هل
 * يلاسنت الو يندبعتل كتقلخ ينال يدبع كنا كيارسا اي ملعاو بوقعي ايرومالا هذه ركذا * بذكلا تذختاو

 لجا نم يبس ءامسلا اهيا * كتصلخ ينال يلا عجراو بابضلا لثم كاياطخو باعبسلا لثم كمثا فرصا يمل
 يتلا ل عييمجو باغلاو ميبستلا برلل لابجلا اهيا اوثدحاو ركشلاب هل لابجلا تاساسا فتبتلو برلا عينص
 كدصلخو محرلا يف كتلبج يذلا انا برلا لوقي اذكه د» ليارساب حدتعماو بوقعي صلخ برلا نا لح نع .اهيف

 يذلا اناو * ضرالا تتبث يذلا اناو يدحو ءامسلا تددم يذلا اناو لكلا تقلخ يذلا برلا انا.انا كتنعاو

 تميثاو * سانلل مهليعافا فرعاو مهغلخ يلإ ءامكحلا ددراو الهج مهفرعتو مهبعت لك ريضاو نيفارعلا تايا لطبا
  دبرخا روغلل لوقيو #* رمعت اهتابارخو تمبشت ميلشروأو رمعت اذوهي يرق نا اولاق مهنال يلسر لوق ممتاو يديبع ِةملك
 0 #* اهلكيه متيو ميلشروا ءانبب رمايو يتدارأ متتل اعرأ شروكل لوقيو د ةراهنا سبيتو

 نوعبرالاو سماخلا لصفلا ظ ظ

 هيدي نيب باوبالا متفا ءادبا تولملا روهظو بوعشلا هل عمتوتل هنيميب هتذخأ شروك 5 برلا لوقي اذكه

 هيطعاو # ديدحلا لاما مطحاو سامتلا باوبا رسكا رسعلا هل لهساو همادق ريسأ انا د هماما باوبالا قلغت الو
 * ليارسا هلا ةدلوم لبق نم هتوعد يذلا برلا انا ينا ملعيل ةروتسملاو ةرومطملا .ءايشالاو تاملظلا يف يتلا رياخذلا
 انا .انا * ينفرعت نا لبق نم كتينكو كمساب كتوعد يذلا ليارسا ينص ايو برقعي يدبع اي كلجا نمو
 هلا سيل نأ اهبراغم فو ضرألا قراشم يف يذلا اوملعيلف : ينفرعت ملو كتمظع يذلا انا يريغ هلا الو بيرلأ
 تمللمعو رشلا نع تميبو مالسلاب ترمأو ةملظلا يف رودلا تنتلخ يذلا انأ اهلك ةذه ىرعنص يذلا انا 0

 حرفتو ربلا شرت يتلا باحلا اهتيا تنناو قوف نم ءامسلا اهتيا يمعنا # اهبراغم يلا سمشلا قراشم يف
 هقلاخ مساخيي يذلا ليو #* ءايشالا هذه تععنص يذلا برلا انا انا اعيمج اوشني صالغلاو ةيقودصلا رثكتو ا
 انا تسسل هل لوقي هلعل وأ ينعنصت اذامل هعناصل لوقي يروخافلا نيط لعلا عونصم نيطلا فزخ نم هنأ ملعي كو

 ليارسا سودق هلالا برلا لوقي اذكه نآل + يقلطت اذامل مالو دلت انامل بالل لياقلا ليو * كتعنص نم
 0 ضرألا تمععنص انا #* ينوصوت يدي لامعا لجا نمو يتانبو ينب لجا نم ٍنولس تايتالا عناصلا هلبج يذلا
 ةميقتسم ابلك هقرطو لدعب اكلم هتمقا انا * بكاوكلا عيمج ترما انا ءامسلا تبث يديب انا اهيلع ناسنا

 بعت شويجلا بير لوقي اذكه شويملا ببر لاق ايادهب ال تايدفب 3 يبعش يبس دريو يتنيدم يبي اذه
 نوطوبرم نوعبتي كفلخو اديبع نوريصي كلو نوزوجي كيلا نوعفترملا لاجرلا اباس لهاو ةشبعلا رجاتمو رصم
 كنآل #* ادوجوم كريغ هلا سيلو كيف وه هللا نال نولصي كيفو كل نودجساو كيلا نوييجحو لالغالاب يدايالا
 يزهلاب نوريسيو هنودناعي نيذلا عييمج نولجو نوهضتفي اه * هصلخو ليارسا هلا. ملعن ملو انهلا وه تنا
 لوقي # رهدلا يلا دبالا يلا نولهيض# الو نوزخب الو ايدبا اصالخ برلا لبق نم صلخ# ليارسا *ريازجلا يل ددجتتل
 اهقلخ ملو اهددج وهو اهعنصو ضرالا رهظا يذلا هللا وه ءامنملا عنص يذلا برلا لوقي اذكه ىكلا . طباصلا برلا

 عرزتت تملق الو .ضرآلا نم ملظم عضوم يف الو ةيفخ يف تمملكت الو # اضيا رخا يلو انا انا نكستل نكل الطاب



 نوصلخمملا اهيا اعم اورواشت اوتاو اوعمتجا د قهاب ربغملاو لدعلاب ملكتملا برلا وه انا وه انا الطاب ينوبلطا بوقعي

 اعم اوملعي يك اوبرتقيل *ربخت الو صلغت ال ةبلا يلا نولصيو مهتحنأ ةبشحنلا نولمح نيذلا ملعي مل ممالا نم
 دحا سيل صلخ#و لدع ادوجوم يريغ رخا سيلو هللا انآ مكربخ# ذيديح ,ودبلا ذنم تاعومسم هذه عنص نم
 اقح فلحا يتاذب د ادوجوم رخا سيلو هللا وه انا ضرالا رخا نم نيذلا نوصلختف ىلا اوعجرا »* ياوس نم

 هيلا دجملاو لدعلا الياق + هللاب فلم ناسل لكو ةبكر لك اوثمجت يل نال عجرت ال يتاملكو لدعلا جرخب يمف نم
 * ليارسا ينب عرز لك دجتيو هللاب رربتي * برلا نم مهتاوذ اوزرفا نيذلا عيمج نوهضتفيو يتاي

 نيذلا نوله#و نوعياجو * لبز لمح لثم ةرسكم اهولمحا مياهبلا»و شوحولل مهتاتوهن# تراص نوغاص رسك ليب طقس

 انا انا اناو نومرهت نا يلاو وه انا وه انا *ربكلا يلاو رغصلا نم نطبلا نم نوبدوملاو نطبلا نم نولومعتلا ليارسا
 نوجرخخي نيذلا نولاض اي متعنص ام اورظنا # ٍنومتهبش نمب * مكصلخاو ذخا اناو كرتا اناو تععنص انا مكلمتحا
 » (هضدل اررخر يدب هت ارتص اهناضر نورجادسبيو لاقثملا» نازيملا .ى ةقثلا نوميقتو. تينا نم هينهذلا

 هللا وه انا ينال رهدلا ذنم تاينالوالا اوركذاو بملقلاب اوعجرا د نولاض اي اوبوتو اودهنتو هذه اوركذا ه .اوسالا

 يتحو يلدع تبرق # لدعلا نم اديعب .مه نيذلا بلقلا نولاصلا اهيا نرعمسا * هقيرط تلبمسو هتبلجو
 * فرشلا ليارسال اصالخ نويهص يف تيطعا هرخوا تسل يلبق نم يذلا صالغلاو

 نوعبرألاو عباسلا لصفلا
 نآلا ذثم تسلل كنال نيينادلكلا ةئبا اي مالظلا يف يسلجا لباب ةنبا يرذعلا ابتيا ضرالا يلع يسلجا يلزنا

 كنافخ يعلخاو كثارعش يفشكاو كباقن يفنا اقيقد ينعطاو احر يذخ #2 ةمعنتمو ةمعان يعدت نأ يديزئست

 لاق #* سانلل دعب كملسا تسسل بجاولا تكلنم ذخا كتارييعت رهظت كدييضن فشكنتس #* اراهنا يزوج

 نيعدت تسل نيينادلكلا ةنبا اي ةملظلا يف يلخدا ةيهاس يسلجا د ليارسا سودق همسا شويهلا بر كيهنمع

 هذه يعمسأ نآلاو + رخآوألا تركذ الو كبلق يف هذه يلقعتت- ملو. دبالا ىلا ةسيير نوكأ تملقو ادج سيشلا

 فرعا الو ةلمرا سلجا تسل ةدوجوم. يرخآ تسسيلو انا انا اهبلق يف ةلياقلا ةنيمطملا ةسلاجلا ةمعنتملا اهتيا
 رم يف كتوقب ةقغب كيلع يتاي دالألا مدعو لمرتلا دحاو موي يف ةتغب ناتنثألا ناتا»> كيلع يتات نآلاو #* امتي

 ينق »* نيملعت الو ةتغب تالهلا كيلع يتايو ةرهاط بوكت نا نيعيطتست الو ءاقشلا كليلع يتايو هيف نيطقستو

 اوموقيل تلراكفاب تبعت »* يعفتنت نا نيردقتا كيابص ذنم هنيلمعت يذلا ريثكلا تلحس ينو كاقر يف نآلا

 مهعيمج اه * كيلع يتاي نأ عمزم وه ام ترربخ#ل بكاوكلا نورظني نيذلا ءامسلا موجب نوليافلا كوصلختو
 ' كلل نونوكي .الوه اهيلع يسلجتل ران تارارش كل مهنا بيهللا نم مهسوفن نوجرخ الو رانلاب نوقرتح ميشهلا لئم
 * صالخ كل نكي ملو هتاد يف لض ناسنالاو كيابص ذنم كراجتإ تربعت #* ةنوعم



 مكبلا ناسل ريصيو ليلا لثم جرعال زفقي ذيديح دركي نقلا ندا سو نافلا نيا د دج * انصلخماو

 ةناشطعلا ضرالا يفو تاباغ .املا ةميدعلا ريصتو # ةناشطع ضرا يف يدارلاو ةيربلا يف قشنا .املأ نال اهيصف
 يعدتو ةيقن قيرط كافه نوكتو * باوغو بصقو يوا. تانب يواسو رويطلا رورس نوكي كانه ءاملا عوبني نوكي
 الو + نولضي الو اهيف نوربعي نوقرفتملا ةسجن قيرط اضيا كانه نوكي الف سجن كانه زوجي الو ةرهاط قيرط
 نوعمتجملاو نويدتفملا اهيف كلاسي نكل * تلانه دجوي الو اهيلا دعصي ال ةئيبحملا شوحولا نم الو دسا كانه نوكي

 مهملستيو ةجلو ةعبست مهسور يلع نال يدبأ ر رورس مهسور يلعو جاهتباو رورسب*نويهص يلإ نوتايو نوفرصنيو برلا نم

 : دهنشلاو نزحلاو عجولا :مهنع دعب رورسلا

 نوثلتلاو سداسلا لصفلا
 * اهذخاو ةنيصحلا اذوهي ندم يلع نييلصوملا كلم بيراعتس دعص كلملا ايقزل رشع ةعبارلا ةئسلا يف ناكو

 املا لودج يف فقوو ميظع شيجب كلملا ايقزح يلا ميلشروا يلا سيشال نم سيكاصبر نيهلصوملا كلم لسراو
 حاويو شيجملا بتاك صانمصو اويكلش نبا ليكولا ميقايلا هيلا جرخت د راصقلا لقح قيرط يف ايلعلا ةكربلل يذلا
 : !نام نييلصوملا كلام ميظعلا كلملا لوقي اذكه ايت 0 اولوق سيكاصبر مهل لاقف # ريكاذتلا بتاك فاصا نبا
 لكوتت اه * ينيصعت كنأ تملكوت اذام يلع نالاو فاصملا كل نوكي نيتفش مالكب وا ةروسج له * اجرتت

 رصم كلم نوعرف نوكي اذكه هدي يف لخدت اهيلع ءاكوتي يذلا نا رصم يلع ةروسكملا هذه ةيبصقلا يصعلا يلع

 مانصالا لطب ثيح ايقزح عفتنا يذلا ام انلكرت نحن هلالا برلا يلع متلق ناو د هيلع نيلكوتملا عيمجو
 يطعاو نييلصوملا كلم انديسب نالا اوطلتخا * دحاو مبذم ماما اودجسأ ميلشرواو اذوهي ينبل لاقو اهحببذم علقو
 دحاو عضوم سيير هجو اوعجارت نا نوعيطتست فيكف # اباكر اهيلع اوطعت نأ نوعيطقست محنك نا سرف يفلا مكل
 اهيراحن ةروكلا هذه يلا اندعص برلا نم رما ريغب له نآلاو * بكارو سرفل ديبع مه نييرصملا يلع نولكوتملا

 انال ةينايرسلاب كديبع عم ملكت حاويو صانمسو ميتايلا هل لاقف #* اهدسفاو ضرالا هذه يلا دعصا يل لاق برلا ٠
 2 سيئاصبر لاقف #*روسلا 4 ساجلا سانلا ناذا يف ملكتت اذاملف ةينادلكلاب انعم ملكتت الو لوقت ام عمسن نمن
 البز اولكاي اليك روسلا يلع سولجلا لاجرلا يلا سيلا تاملكلا هذه ملكتال يديس ينلسرا مكيلا وا مكبر يلا له مهل
 ميظعلا كلملا مالك اوعمسا اوعمسا لاقو ةيذوهيلاب ميظع توصب حرصو سيكاصبر فقوو # اعم مكعم ةقارا اوبرشيو
 ايقزح مكل لوقي لو + مكيجنا نأ عيطتسي ال تاملكب ايقزح مكعدخ# 9 كلملا لوقي اذكه د .ييلصوملا كللم

 كلم لوقي اذكه ايقزح نم اوعمست ال #* نييلصوملا كلم يدي ين ةنيدملا هذه عفدي الو مكيجن# هللا نا
 يتأ نا يلا * هبج نم برشيو هنيتو همرك نم دحاو لك لكايو يلا اوجرخا اوصلخت نا متيش نا نييلصوملا
 تمهن له 0 مكبلا الياق 0 0 الا مدركلاو زبغتو رمشلاو م ضرا 000 ضرا 1 مكذخأو

 - لو 2 د 0 0 نا 2 كلما نأ لجلا ةملكب 0 ا 1 اوتكسف 00 يتدي نس 0

 0 تم

 نودلدلا» عباسلا لصفلا

 ل ا لوقي اذه هل ااقو يدينا 1 نمل يل ل موسم يبا معيمج نه زمياشمو بتتاكلا



 تاملك كبر هللا عمسيل » دلتل ةوق اهل سيلو ةدلاولل يا قلطلا نال مويلا اذه راهن وه' بضغلاو شيبوتلاو راعلاو

 برلا يلا بلطتف كيهلا برلا اهعمس يتلا تاملكلاب ةريعيلو يحلأ هللا ريعيل نييلصوملا كلم اهلسرا ينلا سيكاصبر
 مكديسل اولوق اذكه ءايعشا مهل لاقف #* ءايعشا يلا ايقزح كلملا ناملغ اوتاف * ةيقبتملا تاملكلا لجا نع كهلا
 هلوح يتلا انا اه + نييلصوملا كلم لسر اهب يوريع.يتلا اهتعمس يتلا :تاملكلا نم فخغت ال برلا لوقي اذكه

 نييلسوملا كللم ثلرداو سيكاصبر عجرو # هضرا يف فيسلاب طقسيو هتروك يلا عجريو اربخ عمسيو امير
 هرصاجتل مرخ نشوبهلا كلم اثاراث نا نييلصوملا كلم عمسو * شيل نم لحيرا هنا هغلب ثيح انبل ارصاحت

 هيلع لكوتم تننا يذلا كهلا كعدخي ال ةيذرهيلا كلم ايقزحل اولوق #* الياق ايقزحل نيربخم لسراو عجرو عمس
 فيك ضرللا لكب نييلصرملا كولم تمعنص امب تمعمس دق #* نييلصوملا كلم دي يف عندت ال ميلشروا الياق

 ةروك يف يه يتلا نادعو فاصارو نارحو نازوغ يابا مهتكلها نيذلا ممالا هيلا مهتجن له #* اوجنت تناو اهوكلها
 دعصو ةأرقو لسرلا نم. باثكلا ايقزح ذخاو د اواعو عانو مييورافس ةيرقو ثافراو ثااما تولم يه نيأ »* ناماث

 يلع سلاجلا ليارسا هلا شريجلا ببر اي # الياق برلا ماما ايقزح يلصو د برلا ماما هعتفو برلا تميب يللا
 كعمس بر اي لما * ضرالاو ءامسلا تنعنص تنا ةنوكسملا يف ةكلمم لك يلع هلالا كدجو وه تننا ميبوراشلا
 هللا زيعيل نييلصوملا كلم بيراعتس اهلسرا يتلا تاملكلا رظناو علطا كضاحلا بر اي متفا بر اي عمتسا
 نكل ةبلا تسيل اهنال رانلاب ميناثوا اوعضوو # مهتروكو اهلك ةنوكسملا اوبرخا نييلصوملا ثلولم نا ىتلاب * يحلا
 ةكلمم لك ملعتل مهدي نم انصلخ انهلا برلأ اهبا تمنا نآلو د مهوكلهاو ةراجحو باشخا رشبلا يديا لمع
 .ليارسا هلا برلا لوقي اذكه هل لاقو ايقزح يلا صوما نب ءايعشا لسرأو # ثادحو هللا وه تمنأ كنا ضنرالا

 هيلع هب هللا ملكت يذلا لوقلا اذه # نييلصوملا تكلم بيراعس لجا نم يلا هبأ تيلص ام تبهتسا

 وأ تيدتحاو تريع نمل #* ميلشروا ةنبالا كيلع اهمار تكرح نويهص ةيبآلا يرذعلا كب تيزهو كتضحد

 ولع يلا تلخدو هئيبرش نسحو هتزرا عافترا تمعطقو نانبل رخاوا يلاو لابجلا ولع يلا بكارملا ةرثكب تدعص انا
 اهتعنص انا ينلا اميدق هذهب تمعمس اما # ءام عمج“ لكو هايملا تبرخاو ارسج تععضوو #* باغلا ةيحان
 تعضو #2 ةنيصعلا ندملا يف ناكسلاو نوصحلا يف ممالا برخا نا تيار نالاو كيلع اهتبلج يلوالا مايالا ذنم

 مهفرعا انا كلاخدمو كجرخ#و كتحار نآلو * ليجن لثمو ةعطسالا يلع سباي بشع لثم اوراصو اوبرخف يدي
 . 2قيرطلا يف كددراو كيتفش يف اماجلو كفنا يف امازخ عضاو يلا تدعص كترارمو * هب تركفت يذلا كبضغو
 اودصحأو اوعرزا ةثلاثلا ينو ةيقبلا ةيناثلا ةنستلا يفو تسعرز ام ةنسلا هذه لك كل ةمالعلا ةذهو # اهيف تسيج يتلا

 نم نال * قوف ةرمث نوعنصيو لفسا الصا نوعرفي ةيذوهيلا يف نويقبتملا نوكتو #* اهترمث اولكو امورك اوسربغأو
 لوقي اذكه اذه لجال * هذه لعفت شريجلا بر ةريغ نويهص لبج يلع نوصلخملاو نويقبتملا نوكي ميلشروا
 اهيلع طيح الو اسرت اهيلع يقلي الو امهس اهيلع يمري الو ةنيدملا هذه يلا لخدي ال نييلصوملا كلم يلع برلا
 ' هذه يلع للظاو + برلا لاق لخدي ال ةنيدملا هذه يلاو دوعي ابيف اهب ءاج يتلا قيرطلا يف نكل #* اجايس
 2 هفلا ةيام نييلصوملا ركسع نم لتقو برلا كلم جرخو 2 * يدبع دوأد لجأ نمو يلجا نم اهصلخال هنيدملا

 نكسو نييلصوملا كلم بيراعتس عجرو يضمف # هتيم هاسجألا عيمج اودجوف ةادغلاب اوماقف افلا نيناميو ةسمخو
 ةينمرا يلا اصلختو فيسلاب هانبا راصاصو خالامارذا هالتق هيابا سيير خاراصان تيب يف دجسل وه اميفو * يونين يف
 5 ْ * هضوع هنبا نادرخان كلمو
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 نولدلاو نمانلا.لصفلا
 صوا برلا لوقي اذكه هل لاقو صوما نبا يبنلا ءايعشا هيلا يتاف توملا يلا ايقزح ضرم نامزلا كلاذ يف راصو

 ينا ببر ايركذا # الياق برلا يلا ىلصو طياحلا يلا ههجو درف * شيعت تسلو تومت كنال كتيب لجأ 'نم
 برلا ةملك تبراصو #* اميظع ءاكب ايقزح يكبو تلماما تايضرملا تععنصو لماك بلقبو قحلاب كماما ترس
 كعومد ترظنو كتالص توص تمعمس كيبا دواد هلا برلا لوقي اذكه ايقزحل لقو ضما # الياق .ايعشا يلا
 هذهو د“ ةنيدملا هذه يلع رتساو كيما نييلصوملا كلم دي نمو 2 ةلس رشع ةسمخ كناعمز يلع ديزأ اه

 ةرشع سمشلا مهنلزن ,يذلا جردلا ءيف درا انا اه # ةملكلا- هذه هللا عنصي نا" برلا لبق نم كل ةمالغلا
 مهلزن يتلا تاجرد ةرشعلا سمشلا تدعصو سمشلا مهتلزن يتلا تاجرد ةرشعلا سمشلا درا كيبا تيب تاجرد:

 باوبا يف يضما يمايأ عاغترا يف تملق انآ #»* هضرم نم ماقو ضرم نيح ادوهي كلم ايقزح ةالص »* .يفلأ

 نم اناسنا اضيا رظنا تسلو ءايحالا ضرا يلع هللا صالخ دعب رظنا تمسل تلق # ةيقابلا نينسلا ثلرتا ميجا
 اهبصن ةميخ لح نم .لثم ينم تضضمو تجرخ يتايح ةيقب تكرت يسنج يود نم تمينخ # اهب ناكسلا
 اذكه دسالاك ةادغلا يلا تملسا مويلا كلذ يف * عطقت نا تبرق هتادس كياح لثم يدنع تراص يحور
 ينيع نآل ردهأ اذكه ةمامح لثمو توصا اذكه ةونونس لثم .* تمملسا ليللا يلا راهبنلا نم يماظع عيمج قد

 ريطف ربعو ملكتا !ذامب يل لاقو * يسفن عجو عزنو ينصلخ يذلا برلا وحن ءامسلا ولع يلا رظنأ نا نم ائينف
 ينمسن تظقياو كتربخا اهلجا نم بر اي نل #* اهنم ينيفاعيف برلا رظني: يسفن ةرارم يلعف يداقر لك
 ميجا يف نيذلا سيل نال * ياطخ لك يارو تمحرطو كلهت اليكل يسفنن تضاخ كنال * تنشعف تيزعت
 ينال انا يلثم ككرابت ءايحالا * كتمحر نوجرتي ميصحملا يف نيذلا الو كنوكزابي نوتيملا ا بير اي كنوعبسي
 مايا عييمج رامزمب كل اكرابم فكا تسسلو #2 يمالخ بر اي كلدعب نوربخ# نيذلا !دالا عنصأ مويلا ذنم'
 + اجي“ ريصت اهب دمصتو اهقدو نيدلا سم ةبح كل ذخ ايقزحل ءايعشا لاقف د يبلا برلا تيب ماما يتايح
 » هلآلا برلا تيب يلا :دعصأ ينا ةمالعلا هذه ايقزح. لاقف

 نوثلثلاو عبساتلا لصفلا .
 ينح ضرم هنال ايقزعل ايادهو ءاعفشو لياسر ةيلبابلا لامعالا كلم نادالاب نبا خادورام لسرا ”نامزلا كلذ يفو

 بهذلاو ةضفلاو بيطظلاو تاروخجلاو ةعيملاو هلام تيب مهاراو اميظع اخرف ايقزح اببب حرفف #* ماقو توملا

 . يبنلا .ايعشا يتاف # هرهظاو الا هناطلس ينو هتيب يف يش نكي ملو هرياخد يف ناك ام لكو هتنازخ يناوا تاويب عيمجو
 * لباب نم يلا اوتا ةدّيعب ضرا نم ايقرح لاقف كيلا اوتا نيا نمو سانلا ءالواه نولوقي ادام هل لاقو ايقزح يلا :

 * يرياخد يف امو اذكه دوارو الا يش يتيب :ي قبي ملو يتيب يف املك اوار ايقزح لاقو. كتيب يف اوار ام ءايعشا لاقف

 مهنولعمجلو نوذخاي مهتدلو نيذلا كينب نم نا هللا لاقو د ءايش 1و. نوكرتي الو لباب يلا لمح مويلا اذه يلا
 لدعلاو .ةمالسلا نكتل ملاع برلا هب ملكت . يذلا لوقلا ءايعشال ايقزح لاقف * نييلبابلا كلم تيب يف انايصخ

 | » يمايأ يف

 أهنال اهتيطخ تملحأا لمك اهعضاوت نال اهوزع ميلشرروأ بلق يف اوملكت ه»* ةنبكلا اهيا هللا لاق يبعش اوزع أورع

 + ةميقتسم انهلا لبس اوعنصا برلا قيرط اودعا ةيربلا يف حرام توص ه» ةفعض.» اهاياطخ بنرلا دي نم نبق



 دج“ رهظيو # ةثيل قيرط يلا ةنشغلاو ةميقتسم تاجوعملا عيمج زيصتو عضتت ةمكاو لبج لكو يلتمي داو لك
 بشع دسح لك خرصا أدامب .حملقف حرصا لياق توص # ملكت برلا نال هللا صالخ دسج يد لك نياعيو برلا

 سبي يذكه هب تبه برلا حور نا لجا نم رهزلا طقاستو بشعلا سبي * بشع ةرهز لثم ناسنالا دج لكو
 اي دعصا لاع لبج يلع # دبالا يلا مودت انهلا ةملكو ةرهزلا تطقسو بشعلا سبي * بعشلا اذه شيشح

 ةوقب لبقي برلا اه د انبلأ اه اذوهي ندمل لق اوفاحتت الو اوعفرا ميلشروا رشبم اي ةوقب كتتوص عفرا نويبص رشبم
 يرعيو فارغلا عمجي هعارذبو هعيطق يعري يذلا يعارلا لثم #» همادق هلمعو هعم هترجا اه ةدايسب هعارذو

 * نازيملاب يباورلاو لاقثملاب لابجلا ماقا نم هتنفحب ضرالا لكو هربشب..ءامسلاو هديب ءاملا لاك نم د يلابعلا
 رهظا نم وأ امكح هاطعأ نم وأ هنقلف ةراشتسا نم وأ * هنقلي يتح اريشم هل ناك نمو برلا ريمض اضيأ ملع نم

 * نودسحب باغ لئثمو اوبسح نازيملا نليم لثمو سوداق نم ةطقن لدم ممالا لك نأ * ةضوعيف مهف قيرط هل

 ال يلاو يش ال لث» مه ممالا عيمجو # نابرقلل لها مه سيل مياوق عبرا يرذ عيمجو قيرعلل .لهوي ال نانبلو
 هالط امهذ كبس كابس وا راجنلا اهعنص ةروصب له #» هومتهبش هبش يابو برلا متهبشا اذامب #* اويسح يش

 اما #* عزعزتت اليكلو ةروص هل ميقي فيك ةمكحب بلطيو سوست ال ةبشخ راتخي امنا راجنلا نال # هايه الاثمتو
 ناكسلاو برلا ضرآلا طيحم كساملا * ضرألا تاساسا متفرع اما .ودبلا ذنم مكل ربخا اما متعمس اما متملع

 يش. ال يلا اوسوريل ءاسورلا ملسا يذلا * اهنكستل ةبقلا لثم اهدمو ةرطنقلا لثم ءامسلا ماقا يذلا دارجلا لثم اهيف

 فصاعلاو اوسبيف مير مهيلع به مهلصا ضرألا يف لصاتي الو نوسرغي أ نوعرزي 92 * يش ال ىلا ضرالا ةاضقو
 نم اورظناو مكنويعب ولعلا يلا نآلا اوعلطت »* سودقلا لاق عفتراو نومتهبش نمب اضيا نآلا * ميشهلاك مهذخاي
 نآلا #* ءايش هاسنأ ام ةوق ةزعبو ريثك دج“ نم ءامساب مهاعد ءيمجلاو ددعب هتنيز يرخغتسا يذلا اهلك هذه رطفا

 نيذلاو ةوق عايجملا يطعي #2 هملعل شيتفت الو بعتي الو عومي ال ضرالا ففارطا ءايه يذلا هللا يدبا هللا تمعمس

 . هللا نوجرتينيذلاو # ءايوقا ريغ نوريصي نوراتخملاو نوبعتي نابشلاو نوعوجي ثادحالا نآل # امغ نوعجوتي ال
 * نوعوجت الو نوكلسي نويعي الو .نوعرسي روسنلا لثم ةحنحا نوتبثيو ةوق نولدبي

 نوعبرألاو يداحلا لصفلا

 قراشملا نم ماقا نم # امكح اوربختل ذينيح اعم اوبرتقيل ةوق نولدبي ءاسورلا نال ريازجلا اهيا يل اوددجت
 * مهيسق يصقملا ميشهلا لثمو مهفويس ضرالل يطعيو تولملا ريحاو ممألا همامأ يطعيو ريسيف هيمدق دنع هاعد الدع

 لوالا هلالا انا روهدلا لايجا نم اهاعد يذلا هذه عنصو لعف نم ه* هيمدق قيرط ةمالسلا ين زوجيو مهدرطيو
 هبيرق دحاو لك نيدي د اعم اواجو اوبرتقا تملهد ضرالا فارطا تمفاخو ممألا تار ه# وه انا تايتالا يلاو

 مهوتبث يه ةديج ةقفرلا ةرات لوقي اعم يتاي ةقرطملاب براصلا ساحعنلاو راجنلا لجرلا * يوقت لوقيو هاخا نيعيلو
 * هتدضعو هتببحا يذلا ميهربا عرز هتبختلا يذلا بوقعي يدبع ليارسا اي تمننأو * نوكرح# الف مهنوعضي ريماسمب
 انأ ينال فهمت ال »* ككرتا تسلو كترتخاو يدبع تننا كل تلقف كتوعد اهبقارم نمو ضرالا فارطا نم
 عيمج نولجخ#و نوحتتفي اه # ةلداعلا ينيميب كتزرحا كتنعاو كديوق يذلا كيلا انا نا لضت ال كععم

 نورماخ نيذلا سانلا دج الف مهبلطت * كموصخ عيمج كلهتو اونوكي مل مهناك نوريصي مهنال كنودناعي نيذلا
 .فخت ال كل لياقلا كنيميب كساملا كههلا انا ينال * كنوبراحي نيذلا نوكي الو اونوكي مل مهناك نوريصي كيلع
 اه » ليارسا سودق كلذقنم :هللا لاق كتنعا انا ليلقلا ليارسا ةدودلا بوقعي اي افهغت ال »* كتنعا انا
 ههعضتو »* ماكالا قعستو لابجلا .سردتف سردت يتلا ريشانملا هبش ةلهعلل يتلا ددجلا تاركبلا لثم كتنلعج
  نيكاسملا يهتبتو ليارسا راهطاب حرفت تناو مهرذبي فصاعلاو مهذخات ميرلاو مهنهطتو بارتلا لثم
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 * كلكرتا تسسإو تلعمسا ليارسأ هلا انأ هلالا بعرلا انآ شطعلا نم سبيي مهناسل نوكي الل ءاملا نوبلطي نيلثملا

 * .املا لوادج يف ةناشطعلا ضرالاو .ام تاباغ ةيربلا لعجا عيباني عاقبلا طصو ينو اراهنا لابجلا ىلع متفا نكل
 برلا ادي نأ اعم اوملعيو اومهفيو اوفرعيو اوري يكل »* ةروحو ةئيبرشو ةساء اسقبو ةزرا ءاملا ةميدعلا يف عضاو
 * ببوقعي كللم لاف مكراكفأ ترق هلالا برلا لاق مكتمكاف تميرق #* اهرهظا ليارسأ سودقو ةذه تمعنص

 انل اولوق #* تايتالاو رخاوألا فرعنو لقعلا سفقتثنو ام ءايش اولوق تايتأآلا وا لياوألا وا قفتي ام انوريخو اوبرتقيل

 نمو متنا نونوكت نيأ نص مكنا # اعم يرنو بهتلو اوساو اونسحا متنا ةهلا مكنا .ملعنو رخاوالا تايتاج انوربخاو
 يمسأب نوعديو سمشلا قرشم نم يذلاو .ايبرجلا نم يذلا يسمقا اناو مكراتخا ضرألا نم ةلدر مكلمع نيا
 يك ىدبلا ذئم اهب ربخل نم نال * نووطت اذكه انيط ءاطي يصومرق لغمو يروخافلا نيط لثمو ءاسررلا لتقتل
 نويبص يىطعا #* مكمالك مكتم عمتي نم كو لاق قيس نم مث سيل ةيقيقح اهنا فرعنف مادق نم يتلاو فرعن
 * نوبيجت الف مهنا نيا نم مهتلأس ناو ربخت نم سيل ميناثوا نمو دحاو و ممالا نم نأل :* ميلشروا يزعاو ةساير

 1 دل رطفو مكس عج بلا
 ' م01 نوعبرألاو يناثلا لصفلا

 دعصي الو حرصي ال #* ممالل مكعلا جريل هيلع يحور يطعا يسن هتلبق يراتخ“ ليارساو هدضعا ياتف بوقعي
 الو قرسي ال * مكحلا جرف قعلا يلا نكل يفطي ال فطفطي اجارسو زسكي ال ةضوضرم ةبصق # ارب هتزص غمسي الو
 اههبصنو .امسلا عفص يذلا هلا بدرلا لوقي اذكه # ممالا لكتت همسا يلعو ضرالا يلع مكهلا عصي نا يلا رسكي
 ربلاب كلتوعد هلالا برلا انا # اهنوطي نيذلل احورو اهيلع يذلا بعشلل ةمسن يطعاو اهيلع امو ضرالا تبثو

 نم نيطوبرملا جرختو نايمعلا نيعا متفتل # ممالل ارونو ساعجالل ادهع كتيطعاو كيوقاو كديب كلسماو
 يلياضف الو رخال يدهم يطعا ال يمسا وه اذه هلالا برلا انا * سبحلا تسيب نم ةملظلا يف نيسلاجلاو تالاابرلا
 ارحبص  مكل رهظت ربخا نا .لبق نمو اهب ربخا انا يتلا تداديدجملاو ..ىدبلا ذنم يتلا نوعمسي اه  تاتوعيملل

 هيذ نورفاسيو رمجملا يلا نولزني نيذلا اهيا ضرالا» ففرط نم نوت همسأ نيوتن قوف هتساير أديدج اىيبست هلل /

 هلا برلا * هلياضفب ريازجلا ربخت #+ ادجع هلل نوطعي اهارقو ةيربلا اهتيا يحرفا * اهيف نونكاسلاو ريازجلا
 تمصا امياد له زرهد ذنم تممص # ةوقب هيادعا يلع خرصيو لوصي ةريغ ضهنيو برعلا رسكيو جرختي تاوفلا
 راهنالا عضاو اهبشع لك ففجاو ماكالاو لابجلا برخا د اعم سفياو ريخاو جرخا دلت يذلا له تبث لمتحاو.
 اهوطي نا مهلعجا اهوملعي مل يتلا لبسلاو اهنوفرعي سيل يتلا قيرطلا يف نايمعلا دوقاو * تاباغلا سبيأو ريازج
 يلا اوعجر مهو * برلا لاق مهكرتا الو مهل ابعنصا يتلا تاملكلا هذه ةميقتسم ةجوعملاو ارون ةملظلا مهل عنصا .
 يمعلا اهياو اوعمسا مضلا اهيا #+ انتهلا متنا تاكوبسملل نولياقلا تاتوهنملا يلع نولكوتملا اهيا ايزخ اوزخلا فلخ

 ملو ةريثك ارارم مترظن # هللا ديبع اورمعو مهنودوسي نيذلا اا مصلا» يديبعل آلا يمعألا نمو # اورظنتل اوعلطت

 هفطخ صلخ نم سيلو بهنلل اوراص مهوفخا ثيح اعم فدويبلا يفو عيضوم لكب عداخملا ين ضفلا نال افطتخمو

 هيصغ رمهر مييلع بلع * ةسومان اوعمسي نأ الو هقرط يف اوكلمي نأ ءاشب ملو ءاطخأ هل يذلا هللا نشيلا ةوبهن

 * سفن يلع عضو الو مهنم دحاو لك ملعي ملو مهلوح مهوترحتو برها مهيلع يرقو



 نوعبرالاو كلاثلا لصفلا

 كسمساب كتوعد كتذقنا ينل ففخت ال ليارسا اي كلبحو بوقعي اي كععنص يذلا هللا بيرلا لوقي اذكه نالاو
 * كقرحمت ]9 بيهللا قرتم ةلرانلا يف تربع ناو كنوقرغي ال راهنالو كلعم اناف ءاملا يف تزج ناف * يل ىنناو
 يذلا  كلجا نم ناوساو ةشب#لاو رصم كتيدن تلعج اه كصلغم ليارسا سودق كيهلا برلأ انا نال
 ينال فخت ال * كسار لجأ نم ءاسررو كنع نيريثك اسانا يطعاو كلتببحا اناو تددجت يماما امركم ترص

 ينبب تاه عنتمت ال يبرغللو تاه .ايبرجلل لوقا * كعمجا براغملا نمو كعرزب يتا قراشملا نم كعم انا

 * هتعنصو. هتلبجو هتايه يديجت نال يمساب اويعد نيذلا عيمج ' * ضرالا فرط نم يتانبو ةديعب ضرأ نم
 مهعم .اسورلا عمتجو اعم تمعمتجا ممالا عيمج د ناذا مهلو مصو يمع نويبع اذكه مهو يمعا ابعشب تجرخاو'
 اولوقيلو اوعمسيلو اورربتيلو مهدوبهش اورضحيل مهدنع ةعومسم ميدقلا ذنم يتلا لعجي نم وأ مبيف هذهب ربح نم
 وه انا ينا اومهفتو يب اونموتو اوفرعتل هترتخا يذلا ياتفو هللا برلا لوقي دهاش اناو ادوهش يل اونوك # ءاقدص

 ترتخا انا ٠ * يريغ صاخب نم دجوي سيلو هللا وه انا * نوكي ال يدعبو رخا اهلا نكي مل يلبق نم برلا '
 دحوم سيلو انأ انا .دبلا ذنم د اضيا هلالا برلا اناو دوهش يل متنا بيرغ هلا مكيف نكي ملو تربعو تصلخو

 لباب يلا لسرا مكلجا نم ليارسأ سودق مكذقفم هلآلا برلا لوقي اذكه د دري نمو عنصأ يدي نم ذقنتسي نم
 لوقي اذكه * مككلم ليارسا رهطم مكسودق هلالا برلا انا * نفسلا يف نوطبري نوينادلكلاو نيبرابلا عيمج# يتاو
 ملو اودقر مهنكل ايوق اعمجو اسرفو تابكرم جرخملا # اليبس يوقلا ءاملا يثو رحلا يف اقيرط يطعملا هللا برلا
 مكربخا ينلا تاديدج عنصا. اه : + يدابملا يف اوركفت الو لياوألا اوركذت 3 د يفطم جارس لثم اويفط اوموقي
 تانبو يوا تانب لقحلا شوحو ينكرابت + اراهنأ ءاملا ةميدعلا يو اقيرط ةيربلا يف لعجاو اهنوفرعتو نآلا اهب
 اوربخيل هتيدتقا يذلا يبعش #*راتخملا يندج يقسال ءاملإ ةميدعلا يف اراهناو اقيرط :ةيربلا يف تيطعأ نال ماعنلا

 ملو كنابرق فارخ يل سيلا #* ليارسا اي سبعتت نأ كلعجا او بوقعي اي كتوعد نآلا تسسلا * يلياضفب
 مش هتشا ملو ةضفلاب اروخب يل نتقت ملو # نابللل انابعت كلعجا ملو كاياعتشب كدبعتسا مو كديابذب يدهعت
 ركذاف تمناو # اهركذا الو كاياطخ يعصملا وه انا وه انا . # كلماما تمفقو كملظو كياطخب نكل كحبابذ
 تماساف يسادقأ اوسجن ءاسورلاو * ىلا اومثا مكواسورو نولوالا مكوابا رربتت يكل اللا كسماثا تسنا لق مكاعتنو

 ش * رييعتلا ليارساو .كلهي نأ بوقعي

 ] نوعبرألاو عبارلا لصفلا
 كعنص يذلا برلا لوقي اذكه + هترتخا انا يذلا يل بوبهملا ليارساو بوقعي يدبع اي عمصأ نالاو

 يف .ام مكيطعا يننا د تيفطصا يذلا ليارساو بوقعي يدبع اي كيلع فوخ ال كناعاو محرلا يف كلبحو

 : ليارسا مساب انا هلل بتكي رخاو بوقعي مساب لوقي اذهو انا هلل لوقي اذه * يراجلا ءاملا يلع فاصغصلا لثسو
 نم #* يريغ هلا دجوي سيلو هذه دعب انأو لوالا انا شويجلا هلا هان يذلا ليارسا كلم هلالا برلا لوقي اذكه

  اهوفخعي 3 يتات نا لبق تايتالاب مكوريمبلو دبالا يلا ناسنالا تمعنص ذنم يل يبهيو ربختلو اوعديو فقيل انا يلثم
 نوتحانلاو نولباجلا * ذينيح اوعمست ملو ياوس هلا دجوي له متنأ دوش متناو مكتربخاو .ودبلا ذنم متعمص اما

 دح راجخلا نال + اوزخبلو اوله“ اعم اوفقيلو اعيمج اوعمتجيل سانلا نم مصلاو اوسبي اورام ثيحح نم عيمجلاو



 نم اهعطق .يتلا ةبشحلا * تيب يف ناسنا ءاهب لثم اهميقيل لجر لكش لثم اهعنصو يرغلاب اهاوسو رادقمب اهماقاو
 ازبخ اوزمخو اهوقرحاف يلطصاف اهنم ذخلاو »*.قيرحلا سانلل نوكت يك رطملا اهلوطو برلا اهسرغ يتلا هذه ةضيغلا
 ةرلكاو امد اووش هيلعو هيلع ازبخ اوزيخو هوقرحاف رانلاب هوقرحا اهفصن يذلا #* مهل اودجحت ذهلا دولمع اهتيقبو اهيلع
 الياق يلصيو هل دج“ اتوم# اهلا هلمع ةيقبلاو * رانلا ترظنو تمييلطصا ينال يل ذيذل لاقو يلطصأو يلثماو
 الو هبلقب ركفتي ملف #* مهبلقب اومهفيو مهنويعب اورظنيل اورصب» مهنال اولقعيل اوفرعي مل د يهلا ثنا كنال ينصلخ

 نودهسيف ةلاذر هعنص اهتيقبو لكاو امل يوشو ازبخ اهرمج يلع زبخو راثلاب هقرحا اهفصن نأ هلقعب فرع الو هسفنب
 لطابلا تملمع انيديأ نا اولوقي الو مهسفنا اوجن“ اوردقي ملو مهلوقعو مهبولق. تملضو داعر مبهبلق نا ملعا # هل
 * يناسنت الو يندبعتل كتقلخ ينال يدبع كنا ليارسا اي ملعاو بوقعي ايرومالا هذه ركذا * بذكلا تذغتاو
 لجا نم يبس ءامسلا اهيا * كتصلخ ينال يلا عجراو بابضلا لثم كاياطخو باحسلا لثم كمثا فرصا يكل
 ينلا رجشلا عيمجو باغلاو ميبستلا برلل لابجلا اهيا اوثدحاو ركشلاب هل لابجلا تاساسا فتبتلو برلا عينص
 كدصلخو محرلا يف كتلبج يذلا انا برلا لوقي اذكه »* ليارساب حدتماو بوقعي صلخ برلا نا لجأ نم اهيف
 يذلا انأو * ضرالا تتبث يذلا اناو يدحو ءامسلا تددم يذلا اناو لكلا تنقلخ يذلا برلا انا.انا كتنعاو
 تببثآو * سانلل مهليعافا فرعاو مهفلخ يلا ءامكهلا ددراو الهج مهفرعتو مهبعت لك ريصاو نيفارعلا تايا لطبا

 «برخأ روغلل لوقيو #* رمعت اهتابارخو تمبثت ميلشرواو رمعت اذوهي يرق نا اولاق مهنال يلسر لوق ممتاو يديبع ٍةملك
 00 #* اهلكيه متيو ميلشروا ءانبب رمايو يتدارا متتل اعرا شروكل لوقيو »* هراهنا سبيتو

 نوعبرالاو سماخلا لصفلا ظ
 هيدي نيب باوبالا متفا ءادبا كولملا روهظو بوعشلا هل عضختل هنيميب هتذخا شروك هعبسمل برلا لوقي اذكه

 هيطعاو * ديدحلا لاما مطحاو ساعتلا باوبا رسكا رسعلا هل لهساو همادق ريسآ انا د هماما باوبالا قلغت الو
 * ليارسا هلا هدلوم لبق نم هتوعد يذلا برلا انا ينا ملعيل ةروتسملاو ةرومطملا ءايشالاو تاملظلا يف يتلا رياخذلا

 اناءانأ * ينفرعت نا لبق نم كتيدكو كمساب كتوعد يذلا لّيارسا ينص اير بوقعي يدبع اي تلجا نمو
 هلا سيل نا اهبراغم فو ضرآلا قراشم يف يذلا اوملعيلف  ينفرعت ملو كتمظع يذلا انا يريغ هلا الو ببرلا
 تملمعو رشلا نع تميبنو مالسلاب ترماو ةملظلا يئثروتلا تققلخ يذلا انا »* اهلك هذه تمعنص يذلا انا يريغ

 حرفتو ربلا شرت يتلا باعحسلا اهتيا تنناو قوف نم ءامسلا اهتيا يمعنا # اهبراغم يلا سمشلا قراشم يف هذه
 هقلاخ مساخي يذلا ليو * ءايشألا هذه تمعنص يذلا برلا انا انا اعيمج اوشني صالغلاو ةيقودصلا رثكتو ضرالا
 انا تسسل هل لوقي هلعل وا ينعنصت اذامل هعناصل لوقي يروخافلا نيط لعلا عونصم نيطلا فزخ نم هنا ملعي ألو
 ليارسا سودق هلالا برلا لوقي اذكه نآل * يقلطت اذامل مالو دلت اذامل بالل لياقلا ليو * كتعنص نم

 و ضرألا تنعنص انا * ينوصوت يدي لامعا لجا نمو يتانبو ينب لجا نم ٍفولس تايتآلا عناصلا هلبج يذلا
 . ةميقتسم ابلك هقرطو لدعب اكلم هتمقا انا # بكاوكلا عيمجب ترما انا ءامسلا تبث يديب انا اهيلع ناسنا

 بعت شويجلا بر لوقي اذكه * شويجلا ببر لاق ايادهب او تايدفب ال يبعش يبس دريو يتنيدم يبي اذه
 نوطوبرم نوعبتي كفلخو !ديبع نوريصي كلو نوزوج كيلا نوعفترملا لاجرلا اباس لهاو ةشيعلا رجاتمو رصم
 كناآل * ادوجوم تاريغ هلا سيلو كيف وه هللا نال نولصي كيفو كل نودجت-او كيلا نوييجحتو لالغالاب يدايالا
 يزغلاب نوريسيو هنودناعي نيذلا عييمج نولجو نوحضتفي اه # هصلخو ليارسا هلا ملعن ملو انهلا وه تننا
 لوقي #* رهدلا يلا دبالا يلا نول الو نوزخب الو ايدبا اصالخ برلا لبق نمم صلخ# ليارسا ريازجلا يل ندهتتل
 اهقلخا ملو اهددج وهو اهعنصو ضرآلا رهظا يذلا هللا وه ءامنسلا عنص يذلا برلا لوقي اذكه ىلكلا طباصلا برلا
 عرزل تملق الو ضرالا نم ملظم عضوم يف الو ةيفخ يف تمملكت الو # اضيا رخآ بيلو انا انا نكستل نكل الطاب



 نوصلخملا اهيا اعم اورواشت اوتاو اوعمتجا * قحاب ربغملاو لدعلاب ملكتملا برلا وه انا وه انا الطاب ينوبلطا بوقعي

 اعم اوملعي يك اوبرتقيل * ربحت الو صلغت ال ةبلا يلا نولصيو مهتعنأ ةبشخلا نولمح نيذلا ملعي مل ممالا نم
 دحأ سيل صملعغ#و لدع ادوجوم يريغ رخآ سيلو هللا انأ مكربخ# ذيئيح ,ودبلاأ ذنم تاعومسم هذه عنص نم

 اقح فلحا يتاذب ده ادوجوم رخآ سيلو هللا وه انا ضرالا رخا نم نيذلا نوصلخنتف ىلا اوعجرا د ياوس نم
 هيلا دجملاو لدعلا الياق  هللاب فلحي ناسل لكو ةبكر لك اوثم يل نال عجرت ال يتاملكو لدعلا جرخإ يمف نم

 * ليارسأ ينب عرز لك دجعتيو هللاب رربتي »* برلا نم مهتاوذ اوزرفا نيذلا عيمج نوحتتغيو يتاي

 نيذلا نولم#و نوعياجو * لبز لمح لثم ةرسكم اهولمحا مياهبلاو شوحولل مهتاتوهنم تراص نوغاص رسك ليب طقس
 ةبقب لكو بوقعي تيب اي اوعمسا * نييبسم اوقيس .الراه برعلا نم اوصلخ# نا اوعيطتسي مل نيذلا اعم اوموقي مل

 انا انا اناو نومرهت نا يلاو وه انا وه انا *ربكلا يلاو رغصلا نم نطبلا نم نوبدوملاو نطبلا نم نولومعتلا ليارسا
 .نوحرحلا نيذلا نولاض اي متعنص ام أورظنا »* بومتهبش نمب * مكصلخأو ذخأ انأو كرتا اناو تمعيص انأ مكلمتحا

 * ادهم هل اورخو يديالا ةعنص اوعنص اغياص نورجاتسيو لاقثملاب نازيملا يف ةضفلا نوميقيو مهتيعوا نم بهذلا
 نسم هصلخت الو هعمسي ال هيلا خرصي يذلاو ثتارعت# الو هناكم يلع ميقي ةوعضو نأو نوضميو م.فاتكا يلع اهنولمحو

 هللا وه انا ينال رهدلا ذنم تاينالوألا اوركذاو بملقلاب اوعجرا د نولاض اي اوبوتو اودهنتو هذه اوركذا د ءاوسالا
 هتيور .املكو موقي ييار لك تملقو اعم لمكتو نوكت نأ لبق رخاوالاب الوا ربحملا »* اضيا ادوجوم يريغ سيلو

 * ففرشلا ليارسال اصالخ نويهص يف تييطعا هرخوا تسل يلبق نم يذلا صالغلاو

 نوعبرألاو عباسلا لصفلا
 نآلا ذنم تسل كنال نيينادلكلا ةنبا اي مالظلا يف يسلجا لباب ةنبا يرذعلا انتيا ضرالا يلع يسلجا يلزنا
 كنافخ يعلخاو ترعش يفشكاو كباقن يفنا اقيقد ينعلاو احر يذخ # ةمعنتمو ةمعان يعدت نأ يديزتست .

 لاق * سانلل دعب كملسا تسل بجاولا كنم ذخا كتارييعت رهظت كزدييضصف فشكنتس * اراهنا يزوج

 نيعدت تسل نيينادلكلا ةنبا اي ةملظلا يف يلخدا ةيهاس يسلجا * ليارسأ سودق همسا شويهلا بر كيهنم

 هذه يعمسا نالاو + رخاوالا تركذ الو كبلق يف هذه يلقعتت. ملو.دبالا يلا ةسيير نوكا تللقو * أدج سيشلا
 فرعا الو ةلمرا سلجا تسل ةدوجوم. يرخآ تمسسيلو انا انا اهبلق يف ةلياقلا ةنيمطملا ةسلاجلا ةمعنتملا اهتيا
 رم يف كتوقب ةتغب كيلع يتاي دالالا مدعو لمرتلا دحاو موي ين هللغب ناتنثالا ناتا» كيلع يتات نالو امتي

 ينق * ىنيملعت الو ةتغب كتللهلا كيلع يتايو ةرهاط بوكت نا نيعيطتست الو ءاقشلا كيلع يتايو هيف نيطقستو

 اوموقيل كراكفاب تبعت * يعفتنت نا نيردقتا كيابص ذنم هنيلمعت يذلا ريثكلا كره ينو كاقر يف نالا
 مهعيمج اه * كيلع يتاي نا عمزم وه ام كلوربخيل بكاوكلا نورظني نيذلا ءامسلا موجب نوليافلا توصلختو



 ١ نوعبرألاو نماثلا لصفلا |
 ليارسا هلا برلا مساب اوفلمحت نيذلا ادوهي نم اوجرج نيذلاو ليارسا مساب نووعدملا بوقعي تيب اي هذه اوعمسأ

 بر همسأ نوددشتي ليارسا هلابو ةسدقملا ةنيدملا مساب نوكسمتيو نوركفتيو * لدعلاب الو قحلاب ال نوركذتيو
 . بفرعا انا * تااجو ةنغب اهعنص ةعومسم تراصو تمجرخ يمف نمو اضيا اهب تريخا تاينالوالا * شويجلا

 كايلع يتاي نأ لبق اميدق ناك امب كتربخاو * ساحن تكاتهبجو ديدح بمصع كتبقرو ساق تنا كنا
 ابعيمجب متعمس »* ٍفيرما تاكونسملاو تاتومملا نا لقت الو ناثوالا يل اوعنص مهنا لقت ال اعويمسم كلل هتعنصو
 نوكت نآلا لوقت تمسلو د نوكت نا عمزت يتلا نالا ذنم تاديدمجلا تاعومسم كل اهتعنصو لب اوفرعت مل متنأو

 كنادا متفا ملو اهب تمقدص الو اهنرعت تمسلو # اهنرعا يننا معن لقت 1 اهتعمس يلوالا مايألا ين الو اميدق الو
 ميسلجاو يبصغ كل ربظا يمسا لجا نم #* يعدت نطبلا نم ميهثأو يصعت صاع كلنا تبفرع يننال .دبلا ذنم

 وه انا هوعدا انا يذلا ليارسا ايو بوقعي اي ينعمسأ : رخآل هيطعا تمسل يدجهحت سندت يمسا نال كل عبصأ

 اعيمج نوعمتجاو » اعم نوميقيو مهوعدأ ءامسلا ترتبت ينيميو ضرألا تمسسأ يديو + دبآلا يلا انأ انأو لوآلا

 ىسلكت انا :* نيينادلكلا عرز عزنا نأ يتدارا لباب يلع هذه ترعبص كتبمحاأ دا هذهب مهربخا نم نوعمسيو

 نم ملظم عمضوم يف الو ةيفخ يف .دبلا ذنم ملكتا مل هذه اوعمساو يلا اومدقت # هقيرط تملهسو هتبلج توعد انا
 وه انا ليارسا سودق كيمنم برلا لوقي اذكه . * هحورو ينلسرا برلا نآلو كانه تنك ناك نيح ضرالا
 كتمالس تراص ياياصو تمعمس ناف * كلست اهيف يتلا يقيرط دجتل ةعفذملا تكلل تمحضوا دق كلبلا برلا

 لو ىضرالا بارت لثم كنطب داللاو لمرلا لثم نذا كلعرز راصو * رحجلا جاوما لثم كلدعو رهنلا لثم نذا
 رصيلو رورسلا توصب اوربخأ نيينادلكلا نم رف لباب نم جرخأا د»* يمادق نم كمسا ديبي الو نآلا ذنم لصاتست
 يف هداتقتا * شطعي نأ هبعدي ملو بوقعي هبعش اجن برلا نا اولوق ضرالا رخآ. يلا اوربخا اعومسم اذه
 اوحرفي نأ نيقفانملل سيلو * يبعش برشو ءاملا لاسو ةرغصلا تققشنا ةرخص نم ءام هل جرخا ةيربلا
 ّْ ْ # برلا لاق

 2 ل

 . ٠ نوعبرالاو عساتلا لصفلا ظ ظ

 لعجو # يمسا اعد يما نطب نم برلا لاق موقي ريثك نمز لجال ممالا اهتيا اوتصنا ريازجلا اهتيا يل نعمسا
 2. يدبع يل لاقو . * ٍنرتس هتبعج ينوراتخح“ مهس لثم ينلعج يلافخا هدي ةرتس تمعتو داحلا فيسلا لثم يمف
 ياضق اذه لجال يتوق تيطعا يش. ال يلاو لطابلا يلاوالطاب تبعت تلق اناو * دجفتا كبو ليارسا اي تنا
 مملاو بوقعي عمجأل هل ادبع نطبلا نم ينلبج يذلا برلا لاق اذكه نآلاو * يهلا مامأ يانعو برلا لبق نم

 ليابق ميقتل يدبع يعدت نا كل وه ميظع يل لاقو * ةوق يل نوكي يهلاو برلا ماما دجخلاو هيلا ليارسا

 لوقي اذكه »* ضرالا رخا. يلا اصالخ نوكتل ممالل ارونو سانجالل ادهع كتيطعا اه ليارسا قرفت درتو بوقعي
 ءاسورلا موقتو ثولملا دوري ءاسورلا ديبع ممالا نم لوذرملا هسفن لذر يذلا اوسدق ليارسا سودق ثذقنم برلا
 ' تمبيهتسا لوبقم نمز يف برلا لوقي اذكه »* كترتخاو ليارسا سودق نيما هنال برلا لجأ نم هل نودجساو
 . الياق + ةيربلا ثاريم ثرتو ضرالا ميقنل ممالل ادهع كتاعجو كتيطعاو كتلبجو كتنعا صالغلا موي فو كل
 نوعوجتل ]1 * مهل يعرم لبسلا لك يفو نوعري قرطلا لك فو اوفشكت مالظلا يف نيذلاو اوجرخا تاطابرلا يف نيذلل
 لك عضاو #* مهداتقي هايملا عيباني يلاو مهيزعي مهمحري يذلا نكل سمشلا الو مومسلا مهبرضي الو نوشطعي الو
 ٍرأ نم رخاو رحبلا نم .الواهو ءايبرجلا نم .اواه نوتاي ديعب نم ءالوه اه مهل يعرم. لبس لكو اقيرط لبج.



 يليلذ يزعو هبعش  محر هللا نال الدع ماكألاو ارورس لابجلا وشنتلو ضرالا ميهبتلو تاومسلا اهتيا نحرفا * سراف
 تسسن نللف اهفوح دالوا محرت الوا اهدلو مالا يسنت له د ينيسن هللاو برلا ينكرت نويهص تلاق # هبعش
 * نيح لك ىتننا يمامأو كراوسا تروص يدي يلع اه + برلا لاق كلاسنا تسل انا يننكل هذه ةارملا

 .مهيرظناو كلوح نم كينيع يعفرا # نوجرخ كنم كوبرخا نيذلاو مهتم تسده نيذلا نم ينبت اعيرسو
 نآل »* سورعلا ةنيز لثم مهب نيهشوتتو مهعيمج نيطبرت كنا برلا لاق انا يح كيلا اوتاو اوعمتجا اه اعيمج
 كينب نال * كوعلثبا نيذلا كنم نودعتبيو ناكسلا نم قيضت نآلا كتامودهمو كتاشحوتسمو كتابارخ
 .دلو نم كبلق يف نيلوقتو ١ * نكسا يكل اعضوم يل يعنصا يب قيض عضوملا مبيتكلها نيذلا كينذا يف نولوقي

 يلعو ممالل يدي عفرا اه بيرلا لوقي"اذكه د يل اوناك نيا ءالاه وا ءاواه يل يبر نم ةلمراو يلكث اناو 7
 كتاياد كولملا ريصتو * بفاتكالا يلع كتائب نوعقريو نضحلا يف كينبب نوتايو يتمالع عفرا زيازجلا
 * نيزخت تسلو برلا انا نا نيملعتو كيمدق بارت نوسعلبو كل نودجسي ضرالا هجر يلع كتايبرم تااسييرلاو
 ميانغ ذخاي ارابج دحا يبس نا برلا لوقي اذكه .-* ملظلاب صلخ نم يبس ناو ميانغ رابجلا نم دحا ذخاي له
 ةرمغلا لثم نوبرشيو مهو تونز لكاتو * كينب يلا اناو كءاضق يضقا اناو صلخل يوقلا نم ذخا اذاو
 * هبوقعي اي ةوقب تلدضاعو كيجنم انا يلا دسج يذ لك ملعيو نوركسيو مهامد ةديدجلا

 ض نوسمخلا لصفلا

 تمحرس مكماثابو مععبا مكاياطخا اه مكتعبا ميرغ يال وا اهتحرس هب يذلا مكمال قالط باتك يا برلا لوقي اذكه
 تسل وأ يجنن نأ يدي ردقت 21 له بيج ىم  سيلو توعد !دوجوم ناسنأ سيلو تميتا يل اناملا * مكمأ

 توعتو ءام نوكي ال نا نم اهناتيح فجتو يرارب راهنالا لعجاو رحجبلا برخا يديعوب اه صلخا نا ردقا
 هممقو يف فرعأل .بيداتلا ناسل يناطعا برلا د* مسملا :لثم اهسابل عضاو ةملظ ءامسلا اوسكأو » شطعلاب

 ملو صعا مل اناو ينذا متفي برلا بنداو * عمسال انذا ينداز ةادغلاب ةادغلاب يل عضو ارق لوقا نا يغبني نيح
 مل اذه لجال ينوع راص برلاو #* قاصبلا يزخ نع يهجو درا ملو مطلل يدخو طايسلل . يرهظ تميطعا # راما
 نم بيرق يفرربي يذلا نال * يزخا تسل يننأ تملعو ءامصلا ةرخصلا لثم يبجو تمعضو نكل لميا
 .بوثلا لثم اعيمج متنا اه يلا يسي نم يننيعي برلا اه * يل هبرتقيل يننيدي نمو اعم يعم فقيل ينمكاحا
 . مهل سيلو ةملظلا يف نوريسي نيذلا ةدبغ تروص عمسيلف برلا ناخب مكيف نم د مكلكاي .سوسلا لثمو نولبت
 بيبللا ينو مكران .وض يف اوريسو ابيهل اووقف لكات ران مكعيمج متنا اه # هللاب اوددشتو برلا مسا يلع اولكوت رون
 * .نودقرت نزح .يف مكل هذه تراص يلجأل هومتدقوا يذلا

 نوسمخلاو يداحلا لصفلا
 يذلا بجلا ريفح يلاو اهومتعطق يتلا ءامصلا ,ةرخصلا يلا اورظنا. بمرلا اويلاطو لدعلا اودراط اي ينوعمسا

 * هترثكو هتببحاو هتكرابو هتوعدو ناك دحاو هنال مكب تمقلط يتلا ةراس يلاو مكيبا ميهربا يلا اورظنأ * هومترفح
 * صيبست توصو افارتعا ةجصبو ارورس اهيف نودجي برلا سودرف لثم اهتابارخ عيمج اوعداو نويهص اي ثلرعدا نللأو
 برتقي #* ممالل رون يمكحو جرخا“ يدنع نم سومانلا نال كولملا اهتيا يلا اونصناو يبعش اي اوعمسا ٍبوعمسأ
 ءامسلا ىلا اوعفرا * نولكوتي' يعارذ يلعو ريارجلا اوجرت يل ممالا لكتت يعارذ يلعو يمالخ جرخاو يلدع اعيرس
 هذه لثم ضرالا ناكسو قتعت بوثلا لثم ضرالاو تدرشت ناخد لثم ءامسلا نال لفسا ضرالا يلا اورظناو مكنيعأ
 ال مكبلق يف يسومان يذلا يبعش مكعلاب نوفراعلا اهيا ينوعمسا د ينفي ال يلدعو نوكي دبالا يلا يصالخو نوتوم#
 ظ ' ' 0 ىلدعو سوسلا نع لكوي بفرص لو نامزلا نم لكوي بوث لثم مهنال . مهارتفال اوبلغت الو رشبلا رييعت اوشخت

 هم



 لوا 4 امك يهبتنا كعارذ وك ا ميلشروأ اب ييبننا يهبتنأ 1 لايجالا ليجح للا يصالخو نوكب رهدلا كل

 ريثكلا قمعلا .ام برعملا رعبلا تننا سيلا < ىينتلا تحرج ربكتملا تبرض تمنا تسلا رهدلا لدنك مو

 نويهص يلا نوفاويو نوعجري * برلا لبق نم نيذقنتسملاو نيصلهغتملل روبعلل اقيرط رحملا قامعا تمعضو يذلا
 وه انا وه انا #* دهنتلاو نزحلاو عجولا دعابت رورسلا مهملستيو ةعمستو ةجب مبتماه يلع نأل يدبا جابتباو رورسب
 يتيسنو * نوفجما بشذعلا لثم يذلا ناسنإ نبا نمو تميام ناسنأ نم نيفاغتا نيفاخغت نمل ينرعا كلل يزعملا

 نأ يار امك هنآأل كنزح بضغ هجو مايالا لك امياد يتنخو ضرألا سساو .ءامسلا عنص يذلل تلعنص يذلا هللا

 رخخملا قلقملا كيلا انا ينل * يلبي او فقي ام صلخبل ام دنع هنال * كنزح“ بسغغ نيا نآلو كعرتني
 .امسلا تممقا اهب يتلا كرتسا ينيمي تمحتو كيف يف يلاوقا عضا ' + يمسا شويجملا بر هجاوما مييهملاو

 نم بضغلا ساك تمبرش يتلا ميلشروا اي يموقو يهبتنا يببّتنا * يبعش تننا نويهصل لوقاو ضرألا تسساو

 كل ناتسواقم ناتنثلا ناتاه.. :* مهيتعفر نيذلا كينب عيمج نم الو تلدي معدي نم ناك سيلو مهيتدلو نيذلا
 . جرختع لك فرط يلع نودقار نورياح كيف تكونب * كيزعي نم فيسو عوجو راسكناو ةطقس كلعم نزح نم
 ةناركسلاو ةليلذلا ابتيا يعمسا اذه لجال #.هلالا برلا لبق نم نيلمنم برلا بضغ نيولمم لباذ قلس لثم
 بضغلا ساك ةطقسلا ساك كدي نم تذخا اه هبعش نيدي يذلا هلالا برلا لوقي اذكه * رمخ نم سيل
 يك ينحلا كدسفنل اولاق نيذلاو كتاولذا 0 كوملظ نيذلا يئديأ يف هعضأاو د»* دعب هيبرشت نا نيديزتست سيلو

 * اجراخ نيراملل ضرالل نييواسم كييبكتم تمعضوو زوج

 نوسمخلاو يناثلا لصنلا

 نأ ديرتسي ال هسدقملا ةديدملا ميلشروا اب كاردهعم يسبلاو نومهص أي كتوق يسبلا نويببص 1 يهبتنا يسهبتنأ

 ةيبسملا اهتيا كلقنع طابر يسبلا ميلشروا اي يسلجاو يفقو بارتلا يضفنا * نجن الو نوتخ ريغ اضيا كيف ربعي
 . لزن رصم ىلا برلا لوقي اذكه # متذقنتسا ةضفب سيلو اناج“ متعبا برلا لوقي اذكه نآل * نويهص ةنبالا
 يبعش نا برلا لوقي اذكه انهاه نوكي هلاب ام نآلو * فسعب قيس نييلصوملا يلاو كانه نكسيل الوا يبعش
 فرعي اذه لحال + ممالا يف هيلع فدج يمسا نيح لك مكلجا نم برلا لوقي اذكه اولولوو اربجعت اناجع ذخآ

 عامساب رشبملا مادقا ةقيقحلاب لابجلا يلع يهبا ام د رضاح ملكتملا انا وه انا ينا مؤيلا كلذ يف يمسا يبعش .
 ا * كيلا ككلمي نويهصل الياق اعومسم كصالخ عنصا ينا تاريخلاب انيقي رشبملاو ةمالسلا

 ارورس ميلشروا. يرارب قشنتل * نويهص برلا محري نيح قدح نويع يلا انويع نآل اعم توصلاب نوحرفيو عفر
 عيمج نياعتو ممالا عيمج ماما سردقلا هعارذ برلا فشكيو * ميلشروا يجنو اهمحر برلا نال اعم اضيا
 نم اوجرخا سجن نم اوندت الو كلنه نم اوجرخا اودعبا اودعبا # هللا لبق نم يذلا صالخلا ضرالا فارطا

 0 برلا نال برهب نوضمت الو قلقب نوجرخت“ سيمل مكنال * برلا ةينا. يلماح اي اولزعنا اهطسو
 اذكه نوريشك كيلع نوريعتب اذكه « اديس ىلاعمو و قلتو عيار ميني نان ا لباسا هلا برلا مكعمج#و

 نآل اههاوفا دست كولملاو ةريثكلا ممالا هنم بجعتي اذكه. '*:رشبلا ينب نم تكدجصو سانلا نم يرز كرظنم

 * هنومهغي هب اوعمسي مل. نيذلاو هنوري هب اوربخت مل نيذلا

 ئ نوسمغلاو كلاثلا لصفلا

 يثطع ضرا يف لصا لثم يبص لثم هماما انربخا * تشلعا نمل برلا“ عارذو. انعامسب نما. نم بر اي
 وه ناسنا رشبلا عيمج نود صقانو ناهم هرظنم نكل * نسح الو رظنم هل سيلف ةانرظنو دج“ الو رظنم هل سيم



  نسنو عجوتي انلجا نمو اناياطخ لمح وه * بست ملو نيها ههجو بر هنال اعجو لمتحمل نا يارو حارج يف
 هيلع انتمالس بدا اناياطخ لجال عجوتو انماثأ لجال حرج وهو #* ءاوسأ ينو حارجو بمعت يف نوكي نا هانبسح
 امدنع وهو # اناياطخل هملسا برلاو لض هقيرط يف ناسنالاو انعمجاب انللض فارخ لثم # انيفش نحن هحارجب
 :يل هاف متفي مل اذكه تبوص ريغب هزج نم ماما لمح لثمو مبذلا يلا قيس بفورخ لثم هاف متفي مل عجوت

 يئاكاو »* توملل قيس يبعش ماثا نمو ضرالا نم تمعفترا هتايح نآل هصقي نم هليجو عفر همكح # هعضاوت

 ىم هرهطي نأ برلا .اشو * شغ هيف يف دجوي ملو امثأ عنصي مل هنال ةثوم ضرع ءاينغالاو هنفد ضوع رارشلا

 هسفن ابعت ١ سم عرني نأ هديب ءاش برلأو ركاب ايا نورا الا يع اللا ايما ىلا حارجلا

 ثري وه اذه لجأل * مهاياطخ دعصي وهو نيريثكل انسح دبعتيو قيدصلا رربيل مهغلاب هليحاو ارون هل رهظيل '

 .لجا .نمو نيريثك اياطخ عفر وهو دن ني توملل هسفن تمملسا ام ضوع ءايوقالا ميانغ مسقيو نيريذكلا
 3 ملسأ أ

 نوسمغلاو عبارلا لصفلا
 نأ ولج ىلا رش ملا نب نا لت نا جي يشمو يلح ل فيرا اها ير

 يسننأ كنال يريعت كنا يلوح الو رع كنا 0 . # * ةبرغلا ندملا يكن ممألا ثري كعرزو اضيا
 ليارسا دار تي همسأ 0 ب كيسا برلا قالا ار راع يركذت و يدبالا يع

 املا كلذ يف تح امك يل وم انه ندم ىلع ذا ١ ادا نم كذقنم بلا 1 « كدمحر يدب

 ا يرعت مل يتلا ةطقاسلاو ةليلذلا اهيا ٠ + لاق كل محارلا برلا نال ضقتني ال كدملس دهع و ينفت ال ىلبق

 كقلخا انا اه ا ل ءايرغلا اه ”مانلا تن هرتقت ال ةدعرلاو يناغت الو

 ترسل كيلعو دساف ءانا لك دسنا تالبلل سيل كتقلخ اناو لمعلل .ءانا جرخ#و ارمج فني ساه لثم سيل

 نومدخب نيذلا ثاريم .. اذه تب نينوجسم نوريصيو مهيمج نيبلغت ةمكاحملل كيلع موقي توص لكو * يضرا
 * برلا لاق نيقيدص يل نوريصت مقنأو برلا

 ظ نوسمغلاو .سماخلا لصفلا
 ةضف ريغب اورتشاو اوقلطناو اوبرشاو اولكو اورتشا اودمعا هتضف مكل سيل نيذلا ايو .املا يلا اوبهذا شاطعلا اهيا

 معنتتو تاريخلا نولكاتف ينم اوعمسا عبشل سيل مكبعتو زبخ ريغل ةضفلا نوئمثت اذامل * امحثو ارمخ نمث آو
 كاد ديعاوم ايدبا 0 مكل عنصاو مكسفنا ييعتف اوعنمساو يلا اولبقاو مكعماسم اوليعا * تاريغلاب مكسفن
 بسعشلاو كب ثيغتست كفرعت مل ينلا 0  ارما.و اسير مملل هتيطعأ ممألل ةداهش اه #* ةقداصلا

 مكدوجو دنعو هللا ايبلكا .* كدج» يذلا ليارسا .سودقو كهلآ برلا لجال نوجهتلي كيلا كونرعي مل نيذلا
 ىلاو محريف برلا يلا عجريلو ةوارا ميثألا لجرلاو هقرط قفانملا تلرتيلف * .مكنم برتقي. نيح هب اوثيغتسا هايا
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 دعمت امك نكل * برلا لوقي يقرط مكقرط الو مكيارا لثم يه ييارا تسل نال # اريثك اناياطخ رفغي هنال انبلا
 رطملا لزن اذأ هنا اهك هنال * يمهف زييمت نم مكمهف زييمتو مكقرط نم يقيرط دعبت اذكه ضرآلا نم ءامسلا

 اذكه # لكالل ازبخو عارزلل اعرز يطعتو عرفتو دلتف ضرالا ركسي نا يلا تلانه يلا عجرب ال ءامسلا نم صلنلاو

 » اهناصغاب قفصت لقمملا راجشا عيمجو مرفب مكل ةرظتنم صكترت ماكالاو لابجلا نال حرفب نوتلفنتو رورسب نوجرخت

. 1 : 

 ' نوسمخلاو سداسلا لصفلا 0
 لجرلا طوبغم د فشكنت يتمحرو رضح نا بيرق يصالخ نال لدعلا اوعنصا مكحلا اوظنحا برلا لوقي اذكه

 ال + املظ اعنصت ال نا هيدي ظفحبو توبسلا سمب ال نا سرتع#يو اهب كسمتي يذلا ناسنالاو هذه عنصي يذنا

 * ةسباي ةبشخ انا يلا يصخلا لوقي الو هبعش نم ينزرفي برلا يرتا برلا يلا ليخدلا سنجلا بيرغلا لوقي
 يف مهيطعا * يدبعب نوكسمتيو هديرا انا ام نوراتخيو يتوبس نذا نوظفحي نيذلا نايصغلل هبرلا لوقي اذكه
 ءالخدلا سنجلا .ابرغللو * ينفي الو ايدبا امسا مبل يطعا تانبلاو نينبلا نم لضفا ايمسم اعضوم يروس ينو يتيب
 يتوبس اوسندي ال نا نوظفحتي نيفلا عيمجو ءاماو !ديبع هل اونوكيل برلا مسا اوبحيأو هل اودبعتيل برلا يلأ
 ةلوبقم نوكت مهحابدو مهتاقرحت يتالصن تيب يف مهحرفاو سدقملا يلبح يلا مبلخدا * يدبعب نوكسمتملاو
 هيلع عمجا ينأ لاق ليارسا يترفتم عماج نلل * ممالا عيمجن يعدي ةالصلا تيب ينيب نال يحبذم يلع

 اوملعي مل نومعي مهعيمج مينا اورظنا * باغلا شوحو عيمج اي اولك اولاعت ةيربلا شوحورلا عيمج اي »+ اعمجس
 بالكلاو »* اوسعني نا نوبحي عجضملا يف نوما نيذلا اوحبني نأ نوعيطتسي ال ةيهاس بالك مهعيمج اولقعتيلر
 اولبقا * مهتعفنم دحاو لك عبت تاقرطلا يف مهعيمج امهف اوفرعي مل رارشا مهو اعبش اوفرعي مل سفنلا ةحولا
 ش 3 * ادج رثكاو ادغو اذكه مويلا نه ام لثم نوكنو رمحتلا ذخان يتح

 نوسمخلاو عباسلا لصفلا '

 نسم نال لماثي دحاو آو نوعفري نوقيدصلا لاجرلاو بلقلاب ركتفي دحا سّقلو قيدصلا تكلس فيك اورظنا
 عرز ةمثالا نونبلا اهيا انهاه اومدقت متناو * طسولا نم عفر هنفد ةمالسلا ين نوكي د قيدصلا عفر ملظلا هجو

 تاله يب نوريصت متنا سيلا مكناسل متيلد نم: يلعو مكمف متعتث نم يلعو متمعنت اذنامب # ةينازلاو نيقسافلا
 بيصن *روخصلا نيب ةيدوالا يف مهداللا نوحسذي ةللظملا راجمالا تحت مانصالل نولاسي نيذلا #* ةمثا ةيرذ
 قهاشو لاع لبج يلع * بضغا تسلا هذهب ميابذلا تسمدق كيلوالو ريراوقلا تقرها كيلوال مكمهم كلت
 ينع تدعب نأ كنال هاو كتاناركذ تمععضو كباب مياوق فلخو # ميابذلا تدعصا كانهو كعجتع كانه

 تلسراو اديعب كنم نيذلا نيريثك تمعنصو # مهعم كاتز ترثكو كعم نيعهطضملا تبببحا رثكالاب كل نوكي
 تنال ةيوقلا انا فكا يلوقت ملو ةريثكلا كتاقرط يف تبعت #2 ميحجا يلا تيلذو تععجرو كادودح قو ءاعفش
 زييمت : ف ينيتذخا الو ينيركذت ملو ينيتبذكو تمنخ يثخت نمل تنا * ينيبلطت مل اذه لحال هذه تلعف

 تمخرص !ذا * كعئننت ال يتلا ثرورشو يلدعب ربخا انآ + ينيناخت ملو لفاغتاو كارا اناو كبلق ين اء كمهن
 نوثريو ضرألا نونتقي يب نوكسمتي نيذلاو فصاعلا مهتزميو .ميرلا مهذخاي مهلك ءااه نلل كتقيض يف كرذتنيل
 يلعلا برلا لوقي اذعه +# يبعش قيرط نم تارثعلا اوعفراو هبجو نم لبسلا اوربط نولوقيو * سدقملا يلبج
 ةانالا لوط يطعملاو نيسيدقلا يف ميرتسملا يلاعلا برلا همسا نيسيدقلا يف سودقلا دبا يلا يلاعالا يف نكاسلا



 احور نأل نيح لك مكيلع بضنا الو دبالا يلا مكنم مقتنا ال 9 * بلقلا يرسكنملل ةايحلا يطعملا سفنالا يريغصل

 اسبعم يضمو نزح هنع يبجو تيفرصو هتبرضو هتبضغا ةليلق ةيطخ لجال * تععنص انأ ةمسن لكو قئبني ينم
 برلا لاقو .ابرقلاو .ادعبلل ةمالس يلع ةمالس د ايقيقح ءازع هتيطعاو هتيزعو هتيفشو هقرط تيار #* هقرط يف
 * هلالا برلا لاق مالس نيقفانملل سيلو + اومجرتسي نأ نوعيطتسي الو نوقرغي اذكه نوملاظلاو * مهيفشأ

 ظ نوسمغلاو نماثلا لصفلا ظ

 .اموي يننوبلطي » مهماثاب بوقعي تيبو مهاياطخ' يبعش ربخا كتوص عفرا قوب لثم قفشت الو ةوقب حرصا
 نا نوهتشيو الدعو امكح نآلا ينرلاسب هيلا مكح كرتي ملو هللا لدع عنص بمعش لئثم يقرط اوفرعي نأ نوهتشيو امويف
 عييمج نوتنعتو مكتدارا نودجت مكماوصا مايا يف نال ملعت ملو انسفنا انللذا رت ملو انمص انا اذامل نيلياق * هلل اوبرتقي
 يل نوموصت اذامل مكلمانا دقعب ليلذلا نوبرضتو تامصاغملاو تاعزانملاو ماكحالل نوموصت # مكيديا تمت نيذلا
 تينحا كنا ولو هسفن ناسنالا لذي نا امويو موصلا اذه انا راتخا تسل #* خارصب مكتوص عمسيل مويلا لثم
 هترتخا انا موصلا اذه سيل * برلل الوبقس امرص نوعدت اذكه سيلف !دامرو اهمسم شرفتو قوطلا لثم كقنع

 بوتكم لك قرخو ةيلغتلاب نيرسكنملا لسرا ةيراستقالا تالماعملا دقع كلف ملظلا طابر لك لح نكل برلا لاق
 صاوخ نمو هسكا انايرع تيار نا كتيب يلا مهل فقس ال نيذلا نيكاسملا لخدا عياجلل تزبخ تمف # ملاظ

 * رمدتلا ةملكو ديلا ضبقو طابرلا كلددع تععزن ناو اذناه لوقي ملكتت لاو كلعمسي هللاو حرصت ذيديح * كلل
 * رهظلا لثم كتملظو كرون ةملظلا يف قرشي ذينيح ةليلذلا سفنلا عبشتو كسسفن نم كزبخ عياجلل يطعتو
 عوبشيلا لثمو ناركسلا ناتسيلاك نوكتو مسدتست كماظعو كسسفن يهشت امك يلتمتو نيح لك كعم هللا نوكيو
 ةيرهدلا كتابرخ ينبتو #* لايجألا ليج ثرتو مسدتستو تابنلا لثم قرشت كماظعو هوام عطقني ال يذلا
 كلجر تددر ناو *طسولا يف يتلا لبسلا فكتو تاجايسلا ناب يعدتو لابجألا ليجل ةيرهدلا كتاساسا ريصتو
 لمعب كسمدق عنرت الو كبلال اسدق ةمعنملا توبسلا اوعدتو سدقملا مويلا يف كلتدارا عنصت ال نأ توبسلا نع
 ثاريم كمعطيو ضرالا تاريخ يلع تكلدعصيف »* برلأ ىلع الكوتم نوكتو كلمف نم بضغب ةملك ملكتت الو
 * هذه ملكت برلا مف نآال كيبا برقعي

 : نوسمغلاو عساتلا لصفلا
 فرص مكاياطخ لجال مكنيب تللصفا مكاياطخ نكل * عمست ال نا هندا دس وا صلح نا يوقت 9 برلا دي له

 +: املظ ولتي مكناسلو امثا تمملكت مكافشو اياطخلاب مكعباصاو مدلاب ةسندتم مكيديا نال * محري الآ مكنع ههجو

 نودليو اعجو نولبح مهنال بذكلاب اوملكتو ليطابالا يلع اولكوت !ادوجوم يقيقح لدع سيلو لدعلاب ملكتي دحاو او
 ةيدعلا اهيف دجوف ةضيب رسك مهضيب نم لكاي نأ عمزملاوءتوبكنعلا .يسن اوجيسنو يعافالا ضيب اوققش د امثا
 رشلا يلا مهلجراو #* مثا لامعا مهلامعا نال مهلامعا نم نوغمتلب الو سابلل نوكي سيل مبجسنو # .ادرجلا
 يف سيلو اهوفرع ام ةمالسلا قيرطو د مهلبس يف ةوقشلاو ةرسكلا لاهج راكفا مهراكفاو امد كنفستل ةعرسم نولجتي

 سيلو مهنع مكعلا دعب اذه لجال # ةمالسلا اوفرعي ملو ةجوعم اهيف نوكلسي يتلا مهلبس نال !دوجوم. مكح مهقرط
 نايمعلا لثم طياحلا نوستجحب د ليللا فصن يف اوض اررظتنا مالظ مهل راص ارون نوجرتي مه ذاو لدعلا: مهكردي
 لثم #*.نودهنتي نيثيام لثمك ليللا فصن يف مهناكراهنلا طسو يف نوطقسيو نوستج# نيعا مهل سيل نم لثمكو
 كمامأ ريثك انمثا نل #* اديعب انع فقو !دوجوم صالخ سيلو امكح انرظتنا اهم نوريسي ةمامحلا لثمو بدلا
 ؛لمج انفلاخو املظ انملكت انهلا رثا نم اندعبو انبذكو دبعن ال #* انتاملظ اننرعو انيف انماثآ نال انتمواق اناياطخو



 - ةوعيطتسي ملو مهقرط يف داب قحلا نال اديعب انع فثو لدعلاو مكحلا فلخ اندعبو # ةملاظ الاوقا انبلق نم انسردو

 رظنو »* مكح نكي مل هنال هضري ملو برلا رظنو اومهفيل مهمهف زييمت اولقنو عفر قحلاو * ةماقتساب اوربعي نأ

 ىم نيذلا نوفاخإو * نيدناعملل راعلا ةافاكم يناكي نم لثم .ادرتو د ماقتنالا بوث لبرستو صالغلا ةصبي هسار
 تفساع رهن لدم يتاي برلا لبق نم بضغلا نال نوجعملا مسالا سمشلا قراشم نم نيذلاو بررلا مسا بيراغملا

 لاق يلدل نم مهل يذلا دبعلا وه اذهو» #* بوقعي نع قافنلا فرصيو ذقدنملا نويهص لجأل يتايو * نحب يتاي
 ذنم برلا لاق كعرز مف نم الو كيف نم ينغت 2 كين يف اهتيطعا يتلا يتاملكو كيلع وه يذلا. يحور برلا
 1 ْ 3 فيالا يلاو نالا

 2 نوتسلا لصفلا |

 يلع ضرالا نايشغي بابصلاو ةملظلا اذوه نأل * كيلع قرشا برلا دجتو يتا كرون نآل ميلشروا اي .يريئتسا
 يعنرا #0 كتارشا ءاهب يف ممالاو ترون يف كولملا ريستو * كيلع رهظي هدج» برلا يلجتي كيلعو ممالا
 * فاتكالا يلع نولمحي كتانبو دعبلا نم نوتاي كينب عيمج اه نيعمتج“ تلدالرا يرظناو كلوح كينيع
 كيلا يتاتو . * بوعشلاو ممالاو رحبلا انغ كيلا لقني هنال كبلقب نيلهدتو نيفاختو نيحرفتو نيرظنت ذيذيح
 اميرك ارجحو انابل كلل نومدقيو ابهذ نيلماح اباس نم اعينمج نوتاي رافجلاو نيدع لامج كلاشغتو لبالا تاراطق
 يلع تالوبقم .مدقتو كيلا نوفاوي ثوابان شابكو كل نوعمتج# راديق فارخ عييمجو * ببرلا صالخ نورشبيو
 يل # نيخارف عم تامامعلا لثمو باعحسلا لثم .نوريطي نيذلا ءاواه نم * يتالص تيب دهجعتيو يعبذم

 سودقلا برلا مسا لجال مهعم مهبهذو مهتضفو دعبلا نم كدالوا رضعتل لياوالا يف سيسرت نفسو ريازجلا رظتنت
 يبضغب ينل كل نوفقي مبكولمو كراوسا سنجلا ءابرغلا نونبلا ينبتو + ا!دوهم نوكيل ليارسأ سودق لجالو
 مهكولمو ممالا ةوق لخدتل نوقلغي الو اليلو. اراهن نيح لك ميلشروا اي كباوبأ متفنتو + كثلتببحا يتمحربو كتبرض

 يتاي كيلا نانبا دمحتو * نوبرخ# ةرفقلاك ممالاو نوتونغي كل نودبعتي ال نيذلا مهكولمو ممألا نآل »* نوقاسم
 كوظاغ وأ تولذا نيذلا ونب كيلا ريستو .# يمدق عضوم دجاو سدقملا يعضوم دجال اعم زراو ربونصو نيبرشب
 * ليارسا سودق برلا ةنيدم نويهص نيعدتو كوظاغا نيذلا عيمج كيمدق راثا يلم .كل نودجسو نيفياخ
 نبل نيعضرتو »* لايجالا ليج ارورس ةيدبا ةجب كلعجاف نيعم كل نكي ملو ةضوغبمو ةلمهم يتنك كنا لجال
 كل مدقا سامنلا لدبو #* ليارسا هلا كذقنمو كصلخ“ برلا وه انا ينا نيملعتو كولملا .انغ نيلكاتو ممالا

 ةمالسلا يف كياسور يطعاو اديدح ةراجعلا لدبو اساهن كل مدقتا بشغلا لدبو ةصف كل مدقا ديدحلا لدبو ابهذ
 اصالخ تلراوسا يعدت لب تادودح يف ةوقش الو راسكنا الل كلضرا يف ملظ اضيا عمسي الو »* لدعلا يف كيدهعتمو

 ايدبا ارون برلا كل ريصي نكل هلك ليللا رونل رمقلا قارشأ لو رابنلا رونل سمشلا هلل نوكت او + ةنايص كباوباو
 * كنزح مايا لمكتو يدبا رون كلل برلا نال صقني ل كرمق .نوكيو برغت ال كسمش نال * كدجم هللاو
 ةما يلا ريقحلاو انولا ريصي ليلقلا * دجملل هيدي لامعا سرغلا ظفاح ضرالا نوثري رهدلا ذنمو قيدص كبعش لكو
 » مبعمجا نامز يي برلا انا ةميظع

 نوتسلاو يداكلا لضفلا ظ

 ةسيلعتلاب نيروساملا رذناو بلقلا يرسكنم ينشاو نيكاسملا رشبال ينلسرا ينحسم هلجا نم يذلا يلع برلا حور
 يزعال انبلا برلل ضوعلا مويو برلل ةلوبقملا هئسلاب اوعداو »* قالطالاب نيرسيتملا ىلا لسراو رظنلاب نايمعلاو
 نوعديو رجصلا حور نم لدب دمحنلا ةلحو رورسلا نهد دامرلا ضوع نويهص نوزصمأ يطعيل # انازحلا عيمج



 اند نوددجبو اهنوميقي ةرفقم اللا تناك يتلا ةيدبالا تابرخلا نونبيو * دجعلل برلا سرغ لدعلا لايجا
 نوماركو نوثارح ليابقلا ءابرغلاو كفارخ نوعري سنجلا ءابرغلا يفاويو  ليجو ليج نم ةرفقم تناك يتلا ةبرخ
 مكديضف لدب » نوبهعتست مهانغبو ممالا ةوق نولكات مكل لاقي انهلا مادخو نوعدت برلا ةنبك متناو + مكل
 بدرلا وه انا ينل #0 مهسور يلع يدبالا رورسلاو ةيناث مهضرا نوثري اذه لجال مهبيصن للهتي لجغلا لدبو ةفعضملا
 مهعرز فرعيو .#* ايدبا الدع مهل عضاو نيقيدصلل مهدك يطعاو ملظلا نم فاطتخالا ضغبيو لدعلا بح يذلا

 »* برلاب نورسي رورسبو هللا نم كلرابم عرز مه ءالوه نال مهفرعي مهاري نم لكو بوعشلا طسو يف مهينب ونبو ممالا يف
 ينئديز سورع لئمو اجات يلع عضو سيرع لثم رورس ةلح ينلبرسو صالخ بوث. ينسبلا هنال برلاب يسفن للهتتل

 » بوعشلا عيمج مادق ةججبو الدع برلا قرشي اذكه هروزب تبني ناتسبكو اهترهز عبنت ضرا لثموب # ةنيزب :

 نوتسلاو يناثلا لصفلا

 * برلا هيمسي يذلا ديدجلا كمساب كتوعديو تددج- ضرالا ثاولم عيمجو كلدع ممالا نياعتو #* دقوتي

 رفق يعدت ال كضراو ةلمبم دعب نيعدت تسلو #» كبلا دي يف كلم جاتو برلا دي يف نسح ليلكا يوكتو
 جم باشلا نكسي امكو » ةنوكسم كلضراو كلب رسي برلا نال ةنوكسم كضراو يتدارا نيعدت تمننا كانال

 ميلشروا اي تلراوسأ يلعو * كب حرفي اذكه هسورعب سيرعلا في امك نوكيو تلعم كونب نكست اذكه يرذعلا
 تمموقت نا هيبش مكل سيل نال 9 * برلا نوركذي ةيابنلا يلا نوتكسي ال نيذلا هلك ليللاو هلكر اهنلا ةظفح تممقا
 كتمعطاو كمت اضيا يطعا ال هعارذ ةوقبو هده برلا فلح * ضرالا يلع ةخامش ميلشروا اي تمعنصو
 برلا نوحبسيو اهنولكاي نوعمتجي نيذلا نكل »* هيف تربعت يذلا كرمخ ءابرغلا نوئبلا اضيا برشت الو كيادعال

 اوعنصأ اقيرط اوعنصاو قيرطلا اويه يباوبا نم اوزوج اوبهذا * ةسدقملا تايد يف اهنوبرشي نوعمتجب نيذلاو
 اراوق ضرالا رخخا يلا اعومسم عنص برلا اه نلل  ممالل ةمالع اوعفرا قيرظلا نم ةراجسعلا اولقناو يبعشل اقيرظ

 | نوتسلاو كلاثلا لصفلا

 مكحو لدعلاب ملكتأ انآ ةريدك ةوقب زوجي هسابل يف يبب اذكه راضوب نم هبايث غبصو مودا نم ياجلا اذه نم
 ىعم سيلو يدحو ةرصعملا تسد ه# ةسادملا ةولمملا ةرصعملا ساودك كسابلو رمح كبايث لاب ام * صالغلا

 .مهمدب يبايث تمحضناو ضرالا يلع مهمد تلزناو ضرآلا لثم مهتيطوو يبضغب منتسدو ادوجوم ممالا نم لخر
 سيلو تلماتو نيعم نكي ملو ترظنو * ترضح ناقنالا ةنسو مهل ءاج ةازاجملا موي نال * يسابل عيمج اوسندو
 * ضرالا يلع مهمد تلزناو يبضغب مهتركساو يزجرب مهتسدو * فقو وه يبضغو يعارذ مهاجنو دنسي نم
 ليارسا تيبل ملاص مكاح برلا برلا هب انافاك ام لك يلع برلا ةعبست برلا لياضف ركذاسو برلا ةمحر تركذ
 * مهنزح 'لك نم اصالخ مهل راصو نودحت#“ الو نونبر يل بمعش مه سيلا لاقو * هلدع ةرثكو هتمحرك انيلع بلجي
 عيمج مهعفرو مهلبقو مهذقنا وهو مهيلع قفشيو مهبل هنا لجا نم مهصلخ برلا وه نكل ثللم الل عيفش سيل
 .' دعصملا وه نيا ةيرهدلا مايا ركذو #* مهبراح وهو ةوادع مهل عجرف سدقلا حورلا اوظاغاو اوصع مهو #* رهدلا مايا
 . نع ءاملا قش هده“ عارذو هنيميب يسوم دعصملا * سدقلا حورلا مهيف عضاولا وه نيا هفارخ يعار رحجلا نم
 ملو ةالقلا يف مياهب لئثمو * اوبعتي ملو ةيربلا يف سرف لثم قمعلا ين مهداتقاو # ايدبا امسأ هل عنصيل هبجو

 .اوسلا نم بر اي عجرأ :: دج؟“ مسأ كناذل عنصتأ كدبعش تدحتقا اذكه مهأ دهو برلا نم حور . لزن وعربي



 * بحر اي + يلا دلال نانا ةفاطتعر الز حولا هكا دايو وع نتا سندنلا فلادملا نايم سأل

 انيلع وه كلممسأو انجن انوبا بير اي تننا نكل انب فرعتي مل ليارسأو انفرعي مل ميهربأ نال انوبأ وه تننا تنال

 ليابق لجالو كديبع لجال عمجنرا كناحأ لا انبولق تميسقو كقيرط نع بر اي انتللضا اذامل * ,دبلا ذنم

 مل امل ١ او ا ا ل ند * كتاريم

 0لا  ملا

 نوتسلاو عبارلا لصفلا
 راغلا ا *رانلا هجو نم عمشلا بوذي امك نوبوذيو ةدعرلا كنم لابجلا ذخات ءامسلا تمصتن نأ

 لابجلا ذخات تاي حلا * ممالا نوبرطضي كهجو نم كيدناعمل ارهظ كمسا ريصيو كيدناعم
 نيرباصلاب ةمحرلا عنصتو ةيقيقح كلامعاو كاوس اهلا اننيعا تار الو انعمس ام رهدلا ذنم د ةدعرلا تدم

 اذه لجال اناطخا نحنو تطخس تما اه كقرط نوركذتيو كتمحر مييقتلت لدعلا نولمعي نيذلا نال * كل
 لجال قرولا لثم انعمجاب نهن انرثتناو ثماطلا ةقرخ لثم انلدع لكو انعمجاب صن ساجنالا لثم انرصو #* انللض
 انتملساو انع كلهجو تمفرص كنال انل كتدضاعم ركذي الو كمساب اوعدي نم سيلو #* انلمح ميرلا اذكه انماثا
 رزجرت 3 »* كيدي لامعا انعمجاب نعنو انلناج تمناو نيط نهنو انوبا وه تمنا بتر اي نآلاو # اناياطخ لجال

 * كسدق هتيدم كبعش انعمجاب نعن اننال بر اي رظنا نكل ابتقو يف انايطخ ركذت الو ةياغلا يلا بر اي انيلع
 رانلاب اقرته راص انوابا 2 يذلا اندج<و انسدق تيب #+ ةنعل ميلشر تراص ةيربلا لثم ءارغق نويهص تراص
 # ادج انتللفاو تمكسو بير اي يضخغت اهلك هذه ينو # طقس درجعمتلا لوو

 نوتسلاو سعاجملا لصنلا

 * يمساب اوعدي مل نيذلا موقلا اهيا انا اه ممالل تلق ينع اولاسي مل نيذلل تددجوو ٍفوبلطي مل نيذلل ارهاظ ترص
 اذه + مهاياطخ فلخ نكل ةيقيقحلا قيرطلا يف اوضمي مل نيذلا قفانم صاع نمعشن يلا هلك راهنلا يدي تطسب
 رن نكت مل يتلا نيطايشلل نبللا يلع نورخبسبو نيتاسبلا يف نوحبذي .الراه نيح لك يعاما ينظاغا يذلا بععشلا
 نولياقلا * ةمسسن دنم مهيناوأ عيمج محتلاب د قرسو ريزنغملا مهل نولكاي مالحالا لجحآ نودقري رياغملا فو ثادحللا فو

 تسل يماما بوتكم اه * مايالا عيمج هب قرع ران يبضغ ناخد اذه رهاط انا ينال ينبرقت : ينع اديعب

 ماكلا يلعو لابجملا يلع اور نيذلا برلا لوقي مهيابا اياطخو #* مهنضح يف مهاياطخب يناكأ نا يلا تكسا
 ا دوقنعلا يف بسنع ةبح دجوي امك برلا لوقي اذكه د مهنضح يف مهلامعاب مبيفاكاس ينوريع

 نم ةيرذ .جرخاو + عيمجلا كلها ال اذه لجا نم يل ديعت يذلا لجأ نم عنصأ اذكه هيف ةتياك برلا ةكرب
 اياعزلا رايد ةضيغلا يف ريصتو * كانه نوئكسي يديبعو يايفصا هثريو سدقملا ئ ولبج ثرتو !دذوهي نمو بوقعي

 متييهو سدقملا يلبج متيسنو ٍنومتلمها نيذلا متنأو # نوبلط نيذلا يبعشل رقبلا داوبثا ةحارل روخا يداؤو

 را و ملو مكتوعد ينال نوطقست مبذلاب اهيل فيلا مكملسا انا نع احازم ملكا ماعلا ةديام

 ولله ي اودبعت نيذلا اه  نونزعت متناو نوحرفي يل .اودبعت نيذلا اه نوشطعت مثناو نوبرشي يديبعو نوعوجت
 يايفصأل ةوزه ثلرتي مكمسا نآل #* نولولوت حورلا راسكنا نمو مكبلق عجو لجال نوخراصتت متناو بلق رورسب
 يتيقعلا هللا نوكرابي مهنال ضرالا يلع كرابي يذلا +* يل نودبعتي نيذلل ديدج مسا يعديو هلا برلا مكديبيو
 ءامسيلا نال »* مهبلق يلع دعصت الو يلوالا مهقيض نوسدي مهنال يتيقحلا هللاب نوفتحا ضرألا يلع نوفل نيذلاأو

 عشصأ انا اه جيبو ارورس اهيف نودجحن نكل  مهبلق يلع رطخ الو نييلوألا نوركذي الو ةديدج ”يضرلاو ةديدج نوكن



 دب اخ توم يذلو م نام نب نيكي باشا لل هنامز لمي مل همي 3و مايا لمأكر يم تاه اا وكي

 نونكسي نورخاو نوبي الو # اهتالغ نولكاي مهو امورك نوسرعيو نونكسي مهو اتيب نونبيو * وه نوعلمف هنس ةيآم
 نويبع . يايفصاو ' :: نوقلخي مهديأ لامعاو يبعش مايا نوكت يع ةءرجيش مايك نا نولكاب .- رخاو ٍوسرغي الو

 ةيعلاو نبنلا لا رقلا لثم داو اعم فاضل بايذلا يبت ذينيح + وه ام لوقا نوفاك ذو ربل بيجتسا

 د لوقي سدقملا يلبج يف نودسفي الو نورضي الو زبخلا لثم ضرالا لكات

 نوتسلاو سداسلا لصفلا

 مهلك ءالواه نال * يتحار عضوم ياو يل نوئبت تيب ياف يمدق يطوم ضرالاو يسرك ءامسلا بيلا لوقي أذكه

 ميثالاو * يماك نم دعترملاو يداهلا عضاوتملا يلع الا رظنا نم يلعف برلا لوقي يل مهلك .اراهو يدي مهتعنص
 .الواهو فدهمك راكذتلل انابل يطعي يذلاو ريزنخ مدك اديمس مدقي يذلاو ابلك لتقي نمك الجع يل مبذي يذلا
 يوعيطي ملف مهتوعد لآل مهاياطخ# مهيفاكاسو مهيزاهص راثخا اناو * مهسفن اهتدارأ يتلا مهتالاذرو مهقرط اوراثخا

 وت همالك نم نودعترملا اهتيا برلا ةملك اوعمسا  هاشا مل ام اوراتخاو يماما رشلا اوعنصو اوعمسي ملف تملكت
 نم سك * 05 _كيلواو 0 يف رهظيو برلأ 0 0 مك نيثوذرملاو امنوصغبي نيذلا موخأ أي

 يف هما تدلو دقو مري ف تنلط ضال نأ نك ناز نك اذه لثمب عمنم نم | . اركذ تدلوو تمبره
 يذلا انا سيلا بمرلا لاق ينيركذت ملو ءاجرلا اذه تميطعا انأو +” ابنايتف تدلوو كترقلط نومبص نذل ةدحاو ةرم

 اي احرف اهب اوحرفا اهيبحت عيمج اي اهيف اوديعو اعم ميلشروا اي يحرفا »* برلا لاق رقاعلاو دلت يذلا تمعنص
 « اهدجم لخدم نم متمعنت متعضر اذا يك اهتيزعت ةيدئا نم اولتمتو اوعضرت يكل # اهيلع متنزخ نيذلا عيمج
 , فاتكالا يلع مهداللا لمعت» قفدنم داو لثمو ةمالس راهناك ممالا دج« مهيلا ليما انا اه برلا لوقي اذكه نال
 مكبلق حرفيو نورتو  ميلشرواب نوزعتتو مهيزعا اناو اذكه ين ه* هما هيزعت نم لثم نوزعي بكرلا يلعو.
 هتابكرمو يتاي ران لثم برلا اه نآل #2 ةاصعلا يلع لوصيو هيدباعل برلا دي فرعتو تابنلا لثم رهزت مكماظعو
 دسج لك هتبرحاو برلا رانب نادت ضرالا لك نل #*ران بيهلب ةديرشتو بضغب هماقتنا يطعيف فساعلا لثم

 نيذلا تاحايسلا فو باوبالا مادقو نيتاسبلا ف نورهطتملاو نوسدقتملا ١# برلأ لبق نم احرج نوريصي نوريثك

 انا اه مهيزاجاسو مهركفو مهلامعا ملعأ انا» * برلا لاق نوديبي اعيمج عوبريلاو تالاذرلاو ريزانخغلا مهل نولكاي

 يلا نيصلحخم« مهلم لسراو ةمالع مهيلع كرتاو * يدع نونياعيو نوفاويو نسلالاو ممالا عيمج عمجأل يتاو
 اونياعي ملو يمساب عمست مل ينلا ةديعبلا ريازجلا يلاو ةذاللا يلاو لابوث يلاو حوصومو دولو لوف» سيسرت يلا ممالا
 جداوه يف تابكرمو ليخب برلل انابرق ممألا عيمج نم مكتوخا نوداتقيو # ممألا يف يدج“ نوعيذبو يده“

 تيب يف ليترتب مهاياحن يل نومدقي ليارسا ونب ناك امك برلا لاق ميلشروا ةسدقملا ةنيدملا يلا تاللظب لاغبلا
 انا نيتللا ةديهجلا ضرالاو ةديدجل' ءاملا نوكت هنا امك د برلا لاق نييويلو ةنهك يتاذل ذخأ مهنمو د* برلا

 تمبسب انبسو رهشب أرهش يجت رشب لك نوكيو »* مكمساو مكعرز موقي اذكه برلا لاق يمامأ ناتبثي امهعنصأ
 افطت ال مهرانو تومي هي 3 مهدد نا ينوصع نيذلا ماظع نورظنيو نوجرخيو * برلا لاق بلشروا يف يماما دجسي
 * دسح لكل ارظنم نوريصيو

 * ىبنلا ,ايعشا ةوبن تملمك
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 م-وو 2

 يبنلا هاير هوبن باتك

 ظ ! 1 لوالا لصفلا

 * سماملا ربشلا يف ميلشروا يبس يلا اذوهي كلم ايشوي نب ايقداصل ةرشع ةيداحلا ةنسلا يلا اذوهي. كلم ايشوي

 يل لاقف #+ انا باش انا.نال ملكتا نا فرعا تسل برلا ديسلا نياكلا اهلا تلقف * ممالل ايبن كتعنسو
 ال * ملكتت نذا كرما ام لكبو يضمت نذا مهيلا كلسرا نيذلا عيمج يلا كنال انا باش انا ينا لقت.ال برلا
 برلا لاقو ياف سملو يلا هدي بررلا دمم * برلا لوقي "كُدِْنال انا كلعم انا ينل مههروجو نم .فغت
 ابكتو كليهتو_ مدهتو لصاتستل كولم يلعو مما . مويلا كدمقاو * كيف يف يتاملك تميطعا اه يل

 ةيناث يلا برلا ةملك تراصو # اهعنصال يتاملك يلع ظقيتم انا ينا لجا نم تيار انسح يل برلا لاقف

 'هجو نم يل برلا لاقف #* ءايبرخملا هجو نم ههجوو اديقو هتحت الجرم يرا انا تلقف تنا يرت اذام الياق
 نم كاولملا تاكلمم .عيمج .اوعدا انا اه نا لجا نم #* -ضرالا ناكس عيمج يلع رورشلا دقوتت ءايبرجلا
 يتلا راوسالا عيمج يلعو ميلشروا باوبا لخادم يف هيسرك دحاو لك نوعصيو نوتايف برلا لوقي ضرالا ءايبرج هجو
 ءابرغ ةهلال اوحبذو ينوكرت مهنالو مهرش عيمج لجا نم مكعلاب مبعم ملكتاو #* اذوهي ندم عيمج يلعو ابلوح
 رعذت الو مههجو نم فخت ال نذا هب كرما املك مهل لقف مقو تلوقح قطنم تنناو # مييديا لامعال اودجتتو
 دومع لثم ةنيصح ةئنيدم لثم مويلا راهن يف كتتعضو انا اه *'برلا لوقي كذقنال انا كععم انا ينال مهمادق
 . كيلع نوردقي الو كنوبراحيو «* ضرالا بعشلو مهياسورلو اذوبهي ثاولم عييمجل نيصح سان روس لثمو .ديدح
 + برلا لوقي كذقنال انا كلعم انا نا لجا نم

 ] ظ ظ يناثلا لصفلا اا ك0
 ةمحر تركذ برلا لوقي اذكه لقو ميلشروا لها عماسم يف قتهاو .قلطنا #* لاقو- برلا' يلا يحوا مث

 نيذلا عيمج هتالغ ودب برلل ليارسأ سدق »* برلا لوقي ليارسأ سودق تمعبت ام دنع كدتياهن هةبكت كبابش

 * ليارسا تميب ةوبا لكو بوقعي تميب اي برلأ مالك اوعمسا * برلا لاق رورشلا مهيلع يتاتو نومثاي اهنولكاي
 ني اولوقي ملو + اولطابتو ليطابالا فلخ اوضمو اديعب ينع اودعابت مهنال مكءابا يف اودجو مثا يا برلا لوقي اذكه

 ةميدع ضرا يف ةروبخ“ ريغو ةكولسم ريغ ضرا يف ةيربلا يف اناده يذلا رصع ضرا نم اندعصا يذلا برلا وه .



 42 وه ني ارقي ' ةدهكلا * ةلاذر مترصو ياريم يضر متسجنو 2 2 هترمث لكانلا لمركلا
 ذه لحال # اوكلس عفني آل ام فلخو لعابل 0 ءايبنالاو يلع اوقفان ةأعرلاو يوفرعي مل يسومأنب نوكسمتملاو

 راذيق يلا اورظنأو مييتش ريازج يلا اوزوج ه#* اذه لجا نم مكاحلا مكينب ينب عمو اضيأ برلا لوقي مكعم مكانا
 هدج“ لدب يبعشو ةبلا مه سيل .الراهو مهنهلا ممالا نولدبيا د اذه لثم راص ناك نا اررظناو ادج اولماتو اولسرا
 نيريرش نينا عنص يبعش نأل * برلا لوقي رثكآألاب ادح تبهرو اذهب :امسلا تلهد #» نروعفتني ال امب

 ما دبع وه ليارسا له #* ءام كسمت نا عيطتست ال يتلا ةققشم ابابج مهل اورفحو يحلا ءاملا عوبني انا ينوكرت
 ال نأ نم ترفسخ ةهندمو بارهلل هضرا اوبتر نيذلا اهتوص تمطعاو تراز ىدسأ * بمهنلل راص انامل صيصخ

 +« كدالا برا لوقي يايا ككرثل كل ابهتعنص هذه سيلا * كب اوزهو تكلوفرع سائفطو فنم ونبو #* نكست

 تكرشو كوثع كبدوي ه#راهنالا ءام يبرشتل نييلصوملا ضراو كل امو نوح ءام يبرشتل رصم ضراو كل ام نالأو
 كنال # 0 برلا لوقي كب رسأ ملو كدالا 00 لوقي يايا كككرت كل رم هنا يرظناو يملعاف تكاتكبي

 نأ ا ةمركلاك تعجر في, اهلك ةيقيقح ةيقيقح ا م * يانزب حرفا كانه ةليللظ

 سن دتأ مل نيلوقت تيك » كسلا برلا لوقي كتامالظب يمامأ كدسن دال لوساغلا ىلل ترثكاو قروبلاب تيلهلا

 يللع ابهتاقرط تمعسو ءاشع لولو اهتوص #* نيعنصت ام يملعاو يداولا يف كققرط يرظنأ ضما مل لاعاب فلو
 يدر »* اهنودجب اهتلذ يف نوبعتي ال اهيبلاط عيمج اهدري اذ نم تمملسا احور تسسبل اهسفن تاوبشب رفقلا دامم

 لثم #* تبهذ مهفلخو ءابرغلا تبحا اهنال عجشتا تلاقف شطعلا نم كترجنحو ةنشغلا قيرطلا نم كمدق

 وه تننا كنا دوعلل اولاق د مهوايبناو مهتدهكو مهوأسورو مهكولمو مه ليارسأ ونب ير اذكه ذخا اذا صللا يزخ

 كتدلا يه نياف  انصلخو مق نولوقي مهرورش نمز فو مههوجو 3 مهروهظ يل اوراداو ينتدلو تنا رجيخلاو يبأ
 تكلاسم ل دعكو اذوبي اي كتمما تراص كندم ددعك نا كوس نمز ف كروصلختاو نوموقيأ كل اهتعدص يتلا .

 اولمقي ملو الطاب مكدلوأ تمربيرض #* برلا لوقي يلا مثمن دأ اعيمج يلع نوملكتت اذامل »+ لاعابل اوحبد ميلشروا

 برب ترم له مرا لوقي د ل #* 00 0 دسأ لثم مكءايبنا لكاأ فيسلا ابدأ

 اذكه يبل ابح يبلطعل اسيا كتاترط يف اذيج- ىيلمعت انما اس ندع اهل 9 0 م اح

 « ةطولب لك يف نكل مهيتدجو قوقش يف ال ءايكزالا سوفن مد دجو كيدي يفو * كتاقرط يسهنتل ىمينز تننا نك
 ا 0 مه را اهني وداود فيا يما سصلجاو ل

 4 كقرط موقتت ملف كاجن يصقأ برلا

 تملاثلا لصنلا

 ريبصتو ةارملا كلت سيئتت سيلا اضيأ ةعجار هيلأ دوعت له رخا لجرل تدراصو هنع تننابو هتآرعا لجر سانا

 نب يرظناو برلا لوقي ةماقتساب كاظاحلا يشل * برلا لوقي يلا نيعجرتو نيريثك ةاعرب تينز تناو ةسجهن

 هردن:لفإ 4 د ا * لكلل هيتقفصو ةيناز هجو كل راص كلذل ةرثع

 ام تدرظن ايشوي مايا يف برلا يل لاثو * تميوقتو رورشلا هذه تمعنصو تمملكت اه غةياغلل ظفحت وا دبالا يلا

 همر نأ دعب همن # كلانه اونزو ةليلظ ةرهكش لك تمهتو لاع لبج لك يلع اوضم ليارسا ةنكاس يف تعنص
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 يذلا مهلجا نم ثذخا نيذلا عيمج تيإرو # اهتنايخ اذوهي ةنياخ ترظنو عجرت ملف يلا يعجرا اهلك دذهب
 * تنزو هذه تصضمو !ذوهي ةنياخ فخخت ملو اهيدي يف اهتالط باتك اهتيطعاو ابتحرسو ليارسأ ةنكاس مهب تنز
 * بذكلاب لب اهبلق لك نم اذوهي ةنياخ يلا عجرت مل اهلك هذه يبو » رجعلاو ةبشغلاب تننزو يث. ا يلا اهانز زاصو
 يعجرا لوقتو .ايبرجلا دنع لاوتالا هذه ءارقاف ضما * اذرهي ةنياخ نم ليارسا ةنكاس اهسفن تررب برلا يل لاقو
  دبالا يلا مكيلع دقحا ال برلا لوقي انا ميحر انا ينل مكيلع يبجو ددشا الو برلا لوقي ليارسا هتكاس اي يلا
 يعمست ملو نانفا تاذ ةرجش لك تمت .ابرغلل كتقرط تلذباو كهلا بررلا يلع تقفان كنال كملظ فرعا نكل
 ادحاو مكذخاو مكيلع دوسا انا اه يلا لجا نم برلا لوقي نودعابتملا ءانبالا اهيا اوعجرا + برلا لوقي يتوص

 اذا نوكيو #* ةنطفب ةاعرلا مكنوعريو يبلقك ةاعر مكيطعاو # نويهص يلا مكب يتاو ةوبا نم نيدثاو ةنيدم نم
 مكبلق يلع دعصي الو ليارسا سودق دبع توبات نيا نؤلوقت ال برلا لوقي مايالا كلت يف ضرألا يلع متومنو مترثك
 اهيلا نوعمتجإو برلا يسرك ميلشروا نوعدي نامزلا كللد ينو مايالا كلت يف #* اضيأ عنصي و دقتفي او يمسي الو
 تميب يلع ليارسا تميب عمدج مليالا كلت يفو * ثيبغلا مهبلق تاوهش فلخ اضيا نوضمي الو ممالا لك

 بر اي نوكي تلق اناو * مهوابا اوثرو يتلا ضرالا يلا روكلا عيمج نمو ءايبرجلا ضرا نم اعيمج نوتايو اذوهي
 * ينع اوعجرت ملو ابا ىننوعدت متنك ناو لكلا طباض ممالا هلا ثاريم ةبختنملا ضرالا كيطعاو دالوال تاتبتر ينل
 دافش نم تمرعمس هملطو ءاكب تتاوصا »* برلا لوقي ليارسأ تميب يب ردغ اذكه اهعم نياكلاب ةارملا ردغت امك نكل

 نوكن ديبع نه اه مكيفشاف نوعجارلا ءانبالا اهيا اوعجرا # مهسودق هللا اوسن مهقرط يف اوملظ مهنال ليارسا ينب
 * ليارسال صالغلا برلا لبق نم نكل لابجلا ةوقو بذكلل ةقيقحلاب ماكالا تنناك نا # انهلا هببرلا كنال كل

 لجأ نم انناوه اناطغو انيزخ يف اندقر # مهتانبو مهينبو مهجاعنو مهفارخ مهبابش ذنم انيابا باعتا دابا يزغلاو
 * اهلا برلا توص عمسن ملو مويلا اذه يلاو انبابش ذنم انواباو نحن اناطخا هللا ماما انا

 عبارلا لضفلا ٠

 وه يح مسقيو. * هبجو نم فاخف هتالاذزر ليزي ناك نا عجريلف برلا لوقي يلا ليارسا عجري ناك نا
 يلع اوعرزي الو تاحالف مهل اوهلف # ميلشروا يف هلل نوحبسي هيو ممالا هب نوكرابيف لدعلاو قحلاو مكحلاو برلا

 يبضغ رانلا لثم جرخ# اليل ميلشروا يف ناكسلاو اذوهي لاجر اي مكبولق ةوسق نوليزتو انهلال نونتتحت د: كاوشللا
 يلع تامالع اولمعا اولوق ميلشروا يف عمسيلو ادوهي يف اوربخأ د مكلامعأ ءوس هجو نم يفطي نم نوكي الو دقوتيو
 اوفقت الو اوعرسا نويهص يللا اوبرهاو اوذخ #* ةنيصحلا ندملا يلا اولخداو اوعمتجا اولوقو قوبب اميظع اوخرصا ضرالا
 عضيل هعضوم نم رخو نعظ ممالا دسفيل هتباغ نم دسالا دعص #* اميظع اراسكناو ءايبرجلا نم ارورش بلجا انا ينال

 بضغ عجري ال هنأ لجأ نم اولولوو اوحونو احروسم اورزتا هذه لجال * نكست ال نأ نم ندملا مدهتو ابارخ ضر
 اولاقو 2: نوريعخ# ةنيهكلاو ءاسورلأ بملقو كلملا بسلق كلهي برلا لوقي مويلا كلد ف نوكيو 7 مكدع برا

 * مهسفن يتح فيسلا سملف ملسلا مكل نوكي الياق ميلشروألو ندا بعشلا اذه تععدخ اعادخ برلا ديسلا اهيا

 نع هفخا هلويخ هتابكرم فصاع لثمو دعصي ةباهحس لثماه # ماكحالاب مهعم ملكتا انا نآلاو يل يتاي لامك حور |

 ةدوحوم كعاجوا راكفا ينم يلا يصلخت يكل ميلشروا اي كببلق رشلا نم يلسغتل #* اقشن انال انل ليولا روسنلا
 اوتا اه ممالا اهيا اوركذا * ميارفا لبج نم عجولا عمسيو ناد نم يتاي ربخملا تروص نا لجا نم * كيف

 أوراص لقح .سراح لثم # مهتوص اذوهي ندم يلع اوطعاو ةديعب ضرأ نم يتات تاعيجرتلا ميلشروا يف اوربخا



© 
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 .. * يتاقشو تقزم يبابق تيقش ةتغب .تيقش اهلك ضرالا نال اوعدي اراسكناو ةوقشو د بيرعلا ةححرص قوبلا توص
 اوسولو مه لاهج نوئب نونرعي مل يبعش يمدقم نل لجا نم د قاوبآلا توص عمساو نيبراملا رظنا يتم يلا
 نكت ملف ءامسلا يلاو يشب ال ناو ضرالا ترظن د ريمملا اوعنصي نا اوفرعي ملو رشلا اوعنصيل .امكح مه ءامهف
 ءامسلا رويط عيمجو ناسنا نكي مل اذإو ترظنو + ةقلق ماكالا عيمجو ةدعترم يهو لابجلا ترظن # اهراونا

 اذكه # اوينف هبضصغ زجر نمو برلا هجو نم رانلاب ةقرتحت ندملا عيمجو ةيرب لمركلا !ذاو ترظن 2* تعزج
 لجأ نم قوف نم ءامسلا ملظتو ضرالا نزعتل هذه يلع # امزج عنصا: تسسلو هيرب ضرالا لك ريصت برلا لوقي
 يأ اولخدو ةروك لك ىسملصفنا رتوملا سوقلاو سرافلا توص نم # ابنع درأ الف تبُيو عجرا ال تملكت يلا
 نيعنصت ام تنناو #* ناسنا اهيف نكسي سيلو تكرت ةنيدم لك روخصلا يلا اودعصو يراعشلا يف اوبتخاو رياغملا
 كباحما تلوصقا لطابلل الطاب كيهابت دمثالاب كينيع تلا ناو ةيبهذ ةنيزب تسيزتو ارمحا تسسبل نا
 يخريو لمغ# نويبص ةنبأ توص اركب دلت يتلا لئثمو ةقلطملا توص لثم تادهنت تمعمس لل * كافن نوبلطيو

 ١ ظ * نيلوتقملاب تيدف يسفن نآل انا يل ليولا اهيدي

 ظ سسماخلا لصفلا 0 |

 ناميا بلاطو دوجوم مكح عناص له نودج متنك نا اهعراوش يف اوبلطاو اوملعاو اورظناو ميلشروأ قرط يف اوفوط
 مهتدلج ناميإلل كدديعاو * هبذكلاب نوفل 32 اذه لجال نولوقي برلا وه يحو د هبمرلا لوقي امحار مبل ريصاف
 تملق اناو * اوعجري نا اوديري ملو رخصلا نم رثكا مههوجو اوبلص ابدا اولبقي نا اوديري ملف مهتينفا اوعجوتي ملو
 نال مهعم ملكتاو .اينغالا يلا بهذا # هللا مكحو برلا قيرط اوفرعي مل مهنال اوردتقي مل اذه لجال نيكاسم مهلعل
 دسا مهطققسا اذه .لجال * تاطابرلا اوقرخو ةدحاو سفنب رينلا اورسك مه اذاو هللا مكحو برلا قيرط اوفرع .الراه

 اووقتو مهقافن اورثكا مهنأل مهنم نوداصي نيراملا عيمج مهندم يلع ربس رمنو مهتويب يلا مهلصاتسا بيدو باغلا نم
 يناوزلا تويب ينو اوقسفف مهتعبشا ههلا نكت مل يتلاب اوفلحو ينوكرت كتونب :تلل امحار ريصا هذه ذياب # مهتافرصتب
 اذه ةما نمأ برلا لوقي مهدهعتأ 32 هذبهب »* لبصي هبحاص ةارما يلع دحأو لذ ةراهم ليخ اوراصو * اولحلا

 تميب نآل »* بيرلل مهنأل اهتاساسا اوكرتا امزج اوعنصت الو نهومدهاو اهتافرش يلع اودعصا د»* يسفن مققدت ل اهلعف
 افيس نياعن الو رورش انيلع يتات الو نوكت هذه ىتمسسيل اولاقو مهبرل بذك اكوهي تميبو انايصع يناصع ليارسا

 مكنا لجال لكلا طباضلا برلا لوقي اذكه اذه لجال # مهيف تنات مل برلا هملكو ميرلل اوراص انوايبنا د اعوجو
 مكيلع يتا انا اه #* مهقرعتف ابطح بسعشلا اذهو اران كيف يف يتاملك تيطعا انا اه ةملكلا هذهب متملكت

 " * اوملكتي ام اومهفت الو هتغل نوفرعت ال ميدق بسعش يوق بسعش برلا لرقي ديعب نم بمعشب ليارسأ يب اي
 مكمنغ نولكايو مكتانبو مكيدب نولكايو مكزبخو مكعرز نولكايو * ءايرقا مهعيمج حوتفم ربقك مهباعج

 . * اهيلع نولكوتم متنا ىتلا فيسلاب ةئيصحلا مكندم نولصاتسيو مكنوتيزو مكنيتو مكمورك نولكايو مكلوجحتو
 انبلا برلا عنص اذام لجا نم متلق اذا نوكيو # ءانفلل مكلعجا ال كبلا برلا لوقي مايالا كللت يف نوكيو
 مكودبعتسي اذكه مكضرا يف .ابرغلا ةيلالا مكعابناو ينم مكدعب يلع برلا لوقي اذكه مهل لوقتف اهلك هذه انب
 بمعشلا اهيا هذه اوعمسا # اذوهي يف عمستلو بوقعي تميبل هذهب اوربخا »* مكل تسيل ضرا يف ءابرغلا

 نم له برلا لوقي ينوفاخت ال له * نوعمسي الب ناذا مهلو نورصبي الو نيعا مهل بلقلا ميدعلا لهاجلا
 الو هجاوما .معتو ردتقي الو برطضيو هزواجتب الف ايدبا ارما رحجلل ادح لمرلا بترملا انا .نوعزفت ال يبجو
 برلا يشحن هبلق يف لقي ملو # اوفرصناو اوداحو صاعو عماس ريغ بلق بعشلا اذهل راص #* زواج

 اناياطخو هذه تلاما انماثا د انل هظفحو داصحلا رما لامك تمقو يلا ايءاسمو ايحابص ارطم انل يطعملا انبله .
 دمف لثم »+ مهوذخاو الجر اودسفيل اخاحضف اوماقا بعشلا اذه يف دجو قافنلا نال د انع تاريغلا تدعبا
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 ةبهرو ةريح د يسفن مقتنت ال لاحلا هذهب ةمالوا برلا لوقي مهدهعتا ال هذهب له * ةلمرالا ءاضق اوضقي ملو
 اميف عنصي اذامو اذكه بمحا بسعشلاو مهيدياب اوقفس ةنبكلاو املظ اوابنت ءايبنالا * ضرالا يلع تراص
 * ذه دعب

 رورشلا نآل ةمالع اوعفرا راخاث تميب لجا نمو قوبلاب اونلعا اوكات نمو ميلشروا طسو نم نيماينب .ينب اي اووقت
 مهناعطقو ةاعرلا يتات اهيلا * نويهص ةنبا اي كعافترا عرتنيو * ميظع راسكنا نوكيو ءايبرجلا نم تلط
 راهنلا فصن اهيلع دعصنف اوموق برعحلل اهل اردعتسا د هديب دحاو لك نوعريو اهلوح نم امايخ اهيلع نوبصنيو
 أوعطقا برلا لوقي اذكه نال # اهتاسانا دسفنو ليللا يف ربعنو اوموق # ءاسملا كظ لازو لام راهنلا نأ انل ليو
 قافن اهرش زربت اذكه .ءام بمجلا زربي امك # اهيف ةوقب اهلك ةبذاكلا ةنيدملا اهتيا اًشيِح ميلشروا يلع اوريص اهبشخ

 كلعجا الو كننع يسفن دعبت ال مدلشروا اي نيبداتت ةبرضو عجوب »* نيح لك اههحو يلع اهيف ناعمسي ةوقشو
 فاقلا لثم اوعجرأ ليارسا اياقب ةمرك لثم اوبصق اوبضق برلا لوقي اذكه نال * نكست ال يتلا ةنوكسم ريغ اضرا |

 تراص برلا ةملك اه اوعمست نا نوعيطتست الو ةنوتخم ريغ مكناذا اه عمسيو دهشاو ملكتا نم عم * هتلس يلا
 جيراخ نم لافطالا ىلع هضيفا نيدلا اولمكي ملون تمكسمأو يبضغ ترالمو »* اهوعمسي نأ اواشي ملو رييعتلل مهل

 نيرخا يلا مهنكاسم لقتنتو #* مايالا نم يلتمم عم زميشو نوذخوي ةارماو الجر نال اعم ثادحالا عمج“ يلعو
 اوملكا .مهريبك يلا مهريغص نم نال .:* برلا لوقك ضرالا هذه ناكس يلع يدي ددما ل اعيمج مهاسنو مهلوقح
 ' ةمالس نيلياقو نيرقتمحك يبعش راسكنا نوفشيو # ابذك أوعنص مهعيمج باذكلا يبنلا يلا نهاكلا نمو اعيمج مثالا

 نوطقسي اذه لجآل مهناوهب اوفرعي ملو اوزخس“ مل مهناكو نويزححتو اوداب مهنال اويزخ * ةمالسللا يه نياو ةمالس :
 لبس نع اولاساو اورظناو تاقرطلا يف اوفف برلا لوقي اذعه »* برلا لاق نوكلهي مهداقتفا نامز فو مهتطقسب
 مكيلع تممقا *.ضمن ال اولاقف مكسوفنل اسيدقت نودجتف اهيف اودمعاو يه ةعلاصلا قيرطلا يأ اورظناو ةيدبالا برلا
 ضرا اي يعمسأ + مبناعطق نوعري نيذلاو ممألا تمرعمس اذه لجأل »*# عمسن 1 اولاقف قوبلا تدوص اوعمسا ءابقر

 يل اومدقت اذامل * يسومان اودعباو يمالكل اوغصي مل مهنال مهعوجر ةرمث ارورش بعشلا اذه يلع بلجا انا اذوبي
 اذكه اذه لجال * يل ذلت ال مكحتابذو ةلوبقم يه تسيل مكتاقرحم ةديعب ضرا نم ينيصرادو اباس نم انابل
 لوقي اذكه » نوكلهي هبيرقو راجلا اعم نونبلاو .ابالا هب نوضرميو اضرم بعشلا اذه يلع يلمعا انا اه برلا لوقي
 محرت الو يه ةيفاج اقارزمو اسوق نولمح * ضرالا رخا, نم صهنت ةميظع ةماو ءايبرجلا نم يتاي بعش اه برلا
 مهعامس انعمس . * نويبص ةنباآ اي كلل برعلل ران لثم فطصت تابكرملاو ليلا يلع جومتملا رحْبلا لثم اهتوص
 ءادعالا ةبرح نال تاقرطلا يف اوكلست الو لقحلا يلا اوجرخت ال * دلت يتلا تاقلط لثم ةقيض انتمزل انادي تلعنا

 ةيثرمو احون بيبعلا نزح كتاذل يعنصتل !دامر يشرتفاو احم يسبلا يبعش ةنبا اي * انلوح نم رقتست
 * مهقيرط ربتشت ام دنع ينفرعتو نيربتخم بوعش يف كتيطعا + اربتخ» ةتغب مكيلع يتاي اقشلا نال
 صاصرلا داب ضرألا نم خافنملا ناب #* اعيمج نودساف مهو ديدحو سان جاجوعاب نوريسي نيعماس ريغ مهعيمج
 < مهلذر برلا نال مهرعدا ةلوذرم تضف * بيوذي ال مهرش الطاب ةضفلا خيصي ةضفلا غياص

 ٌ عباسلا لصفلا
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 يعمسأ ملكتو لاوقالا هذه كانه لوقو برلا تيب باب يف موق »* لوقيل ءايمرا يلع ناك يذلا برلا لوقت
 مكقرط اوموق ليارسا هلا برلا لوقي اذكه »* برلل اودجستل بابلا اذه ين نيلخادلا ةيذوبيلا لك اي برلا لوف
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 نيلياقلا يشب مكوعفني ال ةبذكلا ءايبنالا نال ةبذاكلا تاملكلا يلع اولكوتت ال + عضوملا اذه يف مكنكساو مكلامعاو

 نيبو لجرلا نيب امكح نوعنصت نوعناصو مكتاقرط متموقو متمقتسا نأ مكنال * وه برلا لكيه بدرلا لكيه
 ةبيرغلا ةهلالا فلخ اوبهذت الو عضوملا اذه يف ايكز امد اوقرهت الو ةلمرالاو ميتيلاو يجتلملا نورهقت الل #* هبيرق
 متقثو متنا ناو *رهدلا يلاو رهدلا ذئم مكيابال تييطعا يتلا ضرالا يف عضوملا اذه يف مكنكساو * مكل رش هناف

 فلخ نوبهذتو لاعابل نورخبو ملظلاب نوفلحو نوقرستو نوقسفتو نولتقتو »* نوعفتنت ال اذهلف ةبذاكلا تاملكلاب
 نولوقتو هيلع يمسا يعد ثيح يمامأ تيبلا يف نوفقتو نوتاتو د رشلا مكل نوكيل اهوفرعت مل يتلا ةبيرغلا ةهلالا

 اورظناو لبق نم كانه يمساأ تننكسا ثيح موليش يف يذلا يعضوم يلا اوبهذا * برلا لوقي تيار انا اهو
 يوعمست ملف تمملكتو اهلك لامعالا هذه متعنص مكنا لجا نم نآلاو * ليارسا يبعش رش نم هب تععنص ام

 يذلا عضوملاو هب نوقثت متنا يذلا هيلع يمسا يعد يذلا عضوملا اذهب عنصا اناو نآلا #* اوبيمي ملف مكتوعدو

 يرق يف نوعنصي ءاوه ام تيار اموأ * بيجتسا ال يناف اومحريل بلطت الو بعشلا اذه لجا نم لصت ال تناو
 دانجال نيبارق نامعيل اكمرد نققدي مهءاسنو اران نودقي مهءاباو ابشخ نوعمج# مهونب #* ميلشروا تاقرط فو اذوبي
 * مههوجو ازخت يك مهسفن سيلا برلا لوقي ءالواه ينوطخس# له #* ٍنوبضغي يكل ةبيرغلا هلال ريراوق نقريو ءامسلا
 مهلقح ةرجش لك يلعو مياهبلاو سانلا يلعو عضوملا اذه يلع قأري يبضغو يزجر اه برلا لوقي اذكه اذه :لجال
 اولكو مكحجلابذ عم مكتاقرحم اوعمجا برلا لوقي اذعه * يفطي نم نوكي و افطي الم دقوتيو مهتالغ لك يلعو
 »+ ميابذلاو تاقرعملا لجا نم رصم ضرا نم هيف مهتدعصا يذلا مويلا ين مهصوا ملو مكياباء عم ملكتا ملو + امح

 مكتيصوأ يتلا يترط عيمج يف اوريسو ابعش يل نونوكت متناو اهلا مكل نوكاو يتوص اوعمسا الياق مهتيصوا ةملكلا هذهب نكل
 يلا اوراصو يدرلا مهبلق تاوبشب اوراس نكل مهناذاب اوغص الل يل اوعمسي ملف + ريخلا مكل نوكي يل نذا نبب
 يديبع' عيمج مكيلا تلسرا مويلا اذه يلاو رصم ضرا نم مهءابا اوجرخ موي ذنم #* مادق يلا سيلو فلخ
 . اذه مهل لوقتو + مهيابا. نم رثكا مهتبقر اوبعصو: مهناداب اوتصن الو يل اوعمسي ملو + ارحم مهتلسراو اراهن ءايبنالا
 لبقت ملو برلا توص عمست مل يتلا ةمالا هذه مهل لوقتو * كل نوبيهتس# الو مهوعدتو كنم نوعمسي مل لوقلا
 ليجهلا يصقاو ذبن برلا نال احون كيتفش يلع يذخو يحرطناو كسار يزج #* مهمف نم لازو ناميألا ينف ابدا
 8 يعد ثيح تييبلا يف مهتلادر اوبتر برلا لوقي يماما رشلا اوعنص ادوهي يسب نال * هذه عنصي يذلا

 مهرما مل يذلا اذهرانلاب مهتانبو مهينب اوقرحتبل مونا نب يداو يف وه يذلا ثافاط لكيه اونئبو + هوسمنيل هيلع
 نكل مونا نب يداوو ثافاط لكيه نيا نولوقت الف برلا لوقي مايا يتات اذه لجأل * يبلقب هيف ركفتا ملو هب
 اماعط بععشلا اذه تاومأ نوكتو * عضإم مهل نوكي ال هنا لجا نم ثافاط ربق يف مهونفديو نيلوتقملا يداو
 توص ميلشروأ كلاسم نمو ادوهي ةثيدم نم لطباو * ذقنم نوكي الو ضرألا شوحوو ءامسلا رويط عيمجل

 ١300 »* بارغلل نوكت ضرالا لك نال سرعلا توصو سيرعلا توص نيحرفلا توصو نيرورسملا

 نماثلا لصفلا
 ناكس ماظعو مهيايبنا ماظعو ةنهكلا ماظعو هياسور ماظعو اذوهي تلولم ماظع نوجرخ# برلا لوقي نامزلا كلذ يف

 اهوبحا يتلا هذه .امسلا :دانجا عيمجلو بكاوكلا عيمجل, رمقلا»و سمشلل اهنومسنيو #* مهروبق نم ميلشروا
 مهنال * ضرالا هجو يلع ةرهش ريصتو مهونفدي 2و مهوعمجت ا ابل اودجحت اهب اوكسمتو اهفلخ اوراسو اهل اودبعتو
 مهيصقا يذلا عضوملا لك يف ليجلا اذه نم يقبتت يتلا ةيقبلا عيمجو ةايعلا نم رثكا يرحلاب توملا اوراتخا
 فرصنا بعشلا اذه اذام لجال * دوعي ل فرصنملاو موقي ال طقاسلا له * برلا لوقي اذكه نا تلانه نذا



 هه
 و

 ناسنا سيل نوملكتي اذكه سيل اوعمساو نألا اوتصنا * اوعجري نا اوديري ملو مهتعدبب اوكسمتو انو افارصنا
 يف عقعقلاو #* هليهص نم ناقرع ناصح لثم هيرج نع تفكنا يرجي يذلا تمعنص يذلا ام الياق هرش نم بوتي
 * برلا ماكحا فرعي مل يبعشو مهلوخد تاقوا اوظفح ريفاصعلاو لقحلا ةونونسو ةماميلا اهتقو تفرع ءامسلا
 اوعدخو ءامكحلا اويزخ # الطاب ةبتكلل بذاكلا ميوقتلا راص انعم وه برلا سومانو ءامكح نع انا نولوقت فيك
 نيثراولل مهلوقحو نيرخآل مهاسن يطعا اذه لجال # مهيف يتلا ةمكحلا يه نيا برلا ةملك اوذبن مهنال اولذخلاو

 مهعيمج مهتنهك ىلاو ةبذكلا مهايبنأ نمو اركم اوركم مهريبك ياو مهريغص نم نال برلا لوقي مهتالغ نوعمجو
 اولمع مهنال مهسفنال اوزخ #* مالس سيلو مالس مالس اولوقيو حزملاب يبعش راسكنا نوهبشيو #* روزلاو ءالبلا نوبكتري
 'نوبكتي منلزني يذلا تقولا ينو اعرصلا عم اوطقسي كلذ لجا نم اوفرعي ال فافكلاو يزحنلا نم نوزخ الو ةساجلا
 قاروالاو نيت ةرج“ يف دوجوم نيت آو تامركلا يف ادوجوم بنع سيل برلا لوقي اكاله مهكلها * برلا لوقي
 انال ةرارم .ام اناقساو انحرط هللا نال حرطننو ةنيصعلا ندملا يف لخدنف اوعمتجا سولج نحن اذامل * تصطقاست

 . اهيف ناكسلاو ةئيدملا اهلامكب ضرآلا لكايو يتايو ضرالا لك هدم تازازت هليخ ةيسورف ليهص توص نم هلويخ
 ريمتتو #* افش مكل سيلو مكنوغدليو يقرت نا نكمي سيل ينلا ةتيمم تايح مكيلع لسرا انا اه نأ لجأ نم
 وه سيل كلم وأ نويهص يوه سيل برلا له ةديعب ضرا نم يبعش ةئبا خارص تنوص اه »* عجولاب مكبلق
 »+ صاخت مل نحنو داصحلا بهذ فيصلا ربع #2 ةبيرغلا ليطابالابو مهتاتومب يوبضغا مهنا لجا نم كانه

 وا ةينوفلق ناعلج ف دوجوم سيل له # دلت يتلا لثم عاجوالا يب تيوق ةريملاب تمملظا يبعش ةذبا راسكناب
 * يبعش ةنبا افش دعصي مل !ذامل ثانه وه سيل بيبط

 عساتلا لصفلا 0232
 يف ينيطعي نم »* يبعش هنبا نيمشهتمو اليلو ارابن يبعش بدناف عومد عوبني ينيعو ءام يسارل يطعي نم

 لثم بذكلاب مهتنسلا اورتوأو * ةاصع عمج“ نوئزي مهعيمج مهنال مهنع بهداو يبعش كرتاو اريخا ازرح ةيربلا

 نم دحاو لك #* برلا لوقي ينوفرعي ملو رورش يلا رورش نم اوجرخ مهنال ضرألا يلع يوق ناميا سيلو سوقلا
 هقيدض يلع دحاو لكو * شغب ريسي قيدص لكر بقعلا بقرعي خا لك نآل اوقثت ال مكتوخابو اوظفتحا هبيرق
 شغ يلع شغو ابر يلع ابر # اوعجريل اوفكي ملو اوملظ بذكلاب ملكتي نأ مهناسل ملعت قعلاب نوملكتي الو يزبتي
 ةنبا رش هجو نم عنصا اذام ينال مهنعتماو مهيمحا انا اه برلا لوقي اذكه اذه لجال * ٍنوفرعي نا اوديري ملو
 ال هذهب له # ةوادعلا هتاذ يف هلو ةمالسلاب هبيرق عم ملكتي ةشاغ مهمف تاملك سحخنت ةلصن مهبلق * يبعش

 احون ةيربلا ماكأ يلعو اليوع اوذخ لابجلا يلع  يسفن مقتنت ال هلاح هذه بعش نموا برلا لوقي مهدبعتا
  يطعاو * اوقرفتو اوزاج مياهبلا يتحو ءامسلا رويط نم دوجو توص اوعمسي مل رشبلا نوكت نأ نم اوينف مهنال
 ةملكو هذه مهفيف مهف ناسنا نم * نكست ال نا نم فالتلل اذوهي ندم لعجاو نينانتلل نكاسمو ةولخخلل ميلشروا
 نم برلا لاقو * كلست ال نمل نم ةيربلا لثم تشحوتسا ضرالا تكله اذام لجا نم انربختل هيلا برلا مف

 يدرلا مهبلق يضارم فلخ اأوضم نكل * يتوص اوعمسي ملو مههوجو لبق تيطعا يذلا يسومان اوكرت مهنا لجا
 ءام مهيقساو ديادشلا مهمعطا انا اه ليارسا هلا. برلا لوقي اذكه اذه لجال #* مهرابا مبتملع يتلا مانصالا فلخو
 برلا لوقي اذكه #* هب مهديبا نا يلا فيسلا مهيلع لسراو مهوابا الو اهونرعي مل يتلا ممالا يف مهقزماو #* ةرارم
 لستلو اعومد مكنويع لمهتلواحون مكيلع اوذخايلو اوقطنيلو * تاميكعلا يلا اولسراو اوتايلو تاحانلا اوعدا

 * انكاسم انحرطاو ضرالا انكرق انال ادج انيزخو انيقش فيك نويهص يف عمس ةيثرملا توص نآل » ءام مكنافجا
 نآل # اجون اهبتبحاص ةارملاو ةيثرم نكتانب نملعو همف تاملك مكناذا لبقتلو برلا ةملك ةوسنلا اهتيا نعمسا



 ةرهش سانلا تاوما ريصتو د عراوشلا نم بابشلاو جراخ نم لافطالا رسكيل مكارك نم يتاو مكضرا 50595
 ميكحلا رغتفي ال برلا لوقي اذكه * عيمج نم نوكي سيلو نجوا وع ع ويا واول م
 وه انا يلا فرعيو مبفي نا رهتفملا روتفيلف اذهب نكل + هيانغب ينفلا رهتفي الو هتوقب يوقلا رهتفي الو هتمكحب
 دهعتاو برلا لوقي يتات مايا اه * بيرلا لوقي يتدارا هذبب نال ضرلل يلع لدعلاو مكدملاو ةمحرلا عناص برلا

 باوم ينب يلعو نومع ينب عيمج يلعو مودا يلعو ةيذرهيلا يلعو رصم يلع # مهتافلق نينوتخملا عيمج يلع
 ريغ ليارسأ تيب لكو دسجلاب ةنوتح“ ريغ ممالا لك نال ةيربلا يف ناكسلا هبجو يلع ام زج نم لك يلعو
 * مهبولقب نينوتح<

 رشاعلا لصفلا

 نمو اوكلست ال مالا تاقرط يف ببرلا لوقي اذكه + ليارسا تيب اي مكيلع هب ملكت يذلا برلا لوق اوعمسا

 تاولم نص كفاخنإ ل نمف * توربجلاب كممسا وه ميظعو ميظعلا ببر اي كلفم سيل # خالص اهيف سيلو
 ميلعت اماف * كلثم كلامملا عيمجو بوعشلا ءامكح عيمج يف سيل نال ملصي كل كلملا نال ضرالا عيمج
 يأ نيييرت رم ل فما لاحول دن اا رش ناو ”ي ل ءابعو بشغلا ةلالا ةبهر
 برلاو * يثمت 4 اهنال عفترت ةلومحك# اريفربو اتوقاي اهنوسكي عانصلا لامعا عيمج غايصلا يداياو زافوم هبهذ

 ةهلا مهل لاقب 0 يل الو ضرالا دعترت هبضغ نم ملاعلا كلم 0 هلا وهو قع 00

 نم أرون 7 _ .امسلا ف ا رك ءامسلا ده ميت حس

 ةلطاب د حور اهيف سيل بذكلا اوكبس مهنال هتاتوحنمب غياص لك يزخ ةفرعملا نم ناسنا لك لهج # هزونك
 ا ا ا وا * نوكلهي مكدببعت نامز يف ةيبعل لامعا يق

 هذه ناكسم لارحا انا اه برا لوي ادع + نيراتعملا يف ةنكاسلا اهتيا جراخ نم كتاوق عمج + ةمسأ
 * ينكردي مل حرجلا اذه انيقي تملق اناو ةعجوم كتبرض كراسكنا يلع ليو * كتبرض دجوت يكل ةدشب ضرالا

 عضوم و نا وام عضوم سيل نيدوجوم اوسيل يئارخو ينب تتقزمت كقتاقش لكو كلهو يتش كنكسم
 ةيلزازو لبقأ اه عامس تدوص * اوقرغتو يعرملا لك مهعفني مل اذه لحال برلا اوبلطي ملو أولهج يتاعر نال * يقاقشل

 يا سول أو تراسل * ماعنلل ادقرمو ءانغلل اذوبي نادلب بترتل .ايبرجلا ضرا نم ةميظع

 * ةرايد 0 ليات اوداباو 6-5 اولكا مهنال توبلا عدت هل يتلا لايجالا يلعو كفرعت مل يتلا

 رشع يداعلا لصفلا

 ميلشروأ ناكسو اذوهي لاجر عيب ملكتو دهعلا اذه تاملك اوعمسا د الياق .اينيع أ يلا برلا ل نم رياصلا لوقلا

 «تمريصوأ هب يذلا * دهعلا اذه مالك عمسي 1 يذلا ناسنالا نوعلم ليارسا هلا برلا لوقي أذكه # مهل لوقتو

 هب مكيصوأ املك ارعمساو يتوص اوعمسا الياق ديدعلا نوتا نم رص« ضرا نم هيف مهتدعصا يذلا مويلا يف مكيابال
 السعو انبل ضيفت اضرا مهيطعا نأ مكيابال هب تسمسقا يو + اهلا مكل نوكا اناو ابعش يل نونوكتو

 جراخ نمو ادوهي ندم يف تاملكلا هذه يرقا 5 ببرلا لاثو * اي نوكي ىملقو تمبجاف مويلا آذه لثم

 موي نم مهلا ترعوأو مكابا تدشان ينل #* اولمعي ملف نهب 50 دهعلا اذه تاملك اوعمسأ الياق ميلشروا
0 



 * بمر اي يضغت كنال كتافارو كتمحر ةرثك يه نيا كتوقو كتريغ يه نيا سدقملا تلدجم» نكسم نم رظناو
 انيلع وه كلمساو انجن انوبا بر اي تننا نكل انب فرعتي مل ليارساو انفرعي مل ميهربأ نال انوبا وه تمننا تنال

 ليابق لجال» كديبع لجال عجترا كناحنن الا انبولق تييستو كقيرط نع ببر اي انتللضا اذامل # .دبلا ذنم
 مل امل .دبلا ذنم انك امك انرصو .* كسدق اوساد انودناعم سدقملا كليج نم اليلق ثرت يكل * كلئاريم
 ْ ْ * انيلع كلمسا يعد الو انيلع صرت

 ! نوثسلاو عببارلا لصفلا
 رانلا قرحتو #رانلا هجو نم عمشلا بوذي امك نوبوذيو ةدعرلا كنم لابجهلا ذخات ءامسلا تصف نا

 لابجلا ذخات تاديجعت تمعنص اذا #* ممالا نوبرطضي كهجو نم كيدناعمل ارهاظ كمسا ريصيو كيدناعم
 نيرباصلاب ةمحرلا عنصتو ةيقيقح كلامعاو كاوس اهلا اننيعا تار الو انعمس ام رهدلا ذنم #» ةدعرلا كنم
 اذه لجال اناطخا نهنو تطخغص تنا اه كقرط نوركذتيو كتمحر مهيقتلت لدعلا نولمعي نيذلا نال * كل

 لجال قرولا لثم انعمجاب نحن انرثتناو ثماطلا ةقرخ لكم انلدع لكو انعمجاب نسب ساجنالا لثم انرصو * انللض
 انتملساو انع كلهجو ىمفرص كنال انل كتتدضاعم ركذي الو كمساب اوعدي نم سيلو # انلمحا ميرلا اذكه انماثا

 زجرت 1 * كيدي لامعا انعمجاب نو انلباج تمناو نيط نمنو انوبا وه تمنا ببر اي نآلاو # اناياطخ لجال
 * كسدق ةنيدم كبعش انعمجاب نحن اننال بر اي رظنا نكل ابتقو يف اناياطخ ركذت الو ةياغلا يلا بر اي اغيلع
 راثلاب اقرتحم“ راص انوابا هتكراب يذلا اندجو انسدق تيب # ةنعل ميلشروا تراص ةيربلا لثم ءارفق نويهص تراص

 ظ * ادج انتللذاو تمكسو بدر اي يضغت اهلك هذه ينو + طقس درجمتلا لكو

 نوتئسلاو سعاجملا لصنلا

 * يعساب اوعدي مل نيذلا موقلا اهيا انا اه ممالل تملق ينع اولاسي مل نيذلل تدجوو ٍنوبلطي مل نيذلل ارهاظ تدرص
 اذه #+ مهاياطخ فلخ نكل ةيقيقعحلا قيرطلا يف اوضمي مل نيذلا قفانم صاع تسعش يلا هلك راهنلا يدي تطسب
 ر# نكت مل يتلا نيطايشلل نبللا يلع نورخاو نيتاسبلا يف نوحاذي ءاواه نيح لك يعامأ ينظاغا يذلا بعشلا
 نولياقلا * ةسندتم مهيناوا عيمج محتابذ قرمو ريزنحملا مهل نولكاي مالحالا لجال نودقري رياغملا ينو ثادجالا فو
 تسل يءاما بوتكم اه # مايالا عيمج هب قرم ران يبضغ ناخد اذه رهاط انا ينال ينبرقت ال ينع اديعب

 ماكلا يلعو لابجلا يلع اورخب نيذلا برلا لوقي مهيابا اياطخو * مهنضح يف مهاياطخ# يفاكا نا يلا تكسا
 نال هدسفت آل نولوقيف دوقنعلا ف بنع ةبح دجوي امك برلا لوقي اذكه * مهنضح يف مهلامعاب مبيفاكاس ينوريع
 نم ةيرذ جرخاو * عيمجلا كلها ال اذه لجا نم يل دبعت يذلا لجا نم عنصا اذكه هيف ةئياك برلا ةكرب

 اياعزلا رايد ةضيغلا يف ريصتو * كانه نوئكسي يديبعو يايفصا هثريو سدقملا يلبج ثرتو !دوهي نمو بوقعي
 متييدو سدقملا يلبح متيسنو ٍنومتلمها نيذلا متناو * يوبلط نيذلا يبعشل رقبلا اوشا ةحارل روخا يداوو
 تمملكت اوعمست ملو مكتوعد ينل نوطقست ,عبذلاب اعيمج فيسلل مكملسا انا »* ناجلل اجازم متملكو مانصالل. ةديام
 متناو نولكاي يل اودبعت يذلا اه برلا لوقي اذكه اذه لجال #* هديرا ال ام مترتخاو يماعا رشلا متعنصو متيصعف
 نوللهتي يل اودبعت نيذلا اه # نونرمت متنأو نوحرفي يل اودبعت نيذلأ اه نوشطعت متناو نوبرشي يديبجو نوعرجت
 يايفصأل ةوزه تلرتي مكمسا نآل * نولولوت حورلا راسكنا نمو مكبلق عجو لجال نوخراصتت متناو بلق رورسب
 يتيقحلا هللا نوكرابي مهنال ضرالا يلع كرابي يذلا + يل نودبعتي نيذلل ديدج مسا يعديو هلا برلا مكديبيو
 ءامسلا نال د مهبلق يلع دعصت الو يلوالا مهقيض نوسني مهنال يتيقحلا هللاب نوفلح ضرالا يلع نوفلحي نيذلاو

 عيتصأ انا اه ةجو ارورس اهيف نودجح نكل + مهبلق يلع رطخب الو نييلوألا نوركذي الو ةديدج ضرالاو ةديدج نوكت



 * حارص توص الو الصا ءاكب توص اهيف عمسي الو يبعشب رساو ميلشرواب ميهتباو * ارورس يبعشو ةمح# ميلشروا
 دعب طاخ تومي يذلاو نس ةيام نب نوكي باشلا نال هنامز لمكي مل نيش الو مايا لماك ريغ كانه اضيا نوكي او
 نونكسي نورخاو نونبي الو # اهتالغ نولكاي مهو امورك نوسرعيو نونكسي مهو اتيب نوئبيو #* وه نوعلمف ةنس ةيام
 نوبعتي ال يايفصاو * نوقلخ مهيديا لامعاو يبعش مايا نوكت ةايعلا ةرجش ماياك نال نولكاي نورخاو نوسرغي الو
 انا اوخرصي نأ لبق نوكيو د نونوكي مهعم مهيدب ونبو هللا نم كارابم.عرز مهنال ةلعلل !نالوأ نوعتصي لو الطاب

 ةيحلاو نبتلا لكاي رقبلا لثم دسالاو اعم فارخغلاو بايذلا يعرت ذينيح وه ام لوقا نوملكتي ناو مبل بيجتسا
 » برلا لوقي سدقملا يلبج يف نودسفي الو نورضي الو زبغلا لثم ضرالا لكات

 نوتسلاو سداسلا لصفلا 5

 مهلك ءالواه نال * يتحار عضوم ياو يل نونبت تيب ياف يمدق يطوم ضرالاو يسرك ءامسلا برلا لوقي اذكه
 ميثالاو * يمالك نم دعترملاو يداهلا عضاوتملا يلع الا رظنا نم يلعف برلا لوقي يل مهلك .الواهو يدي مهتعنص
 .الراهو فدجمك راكذتلل انابل يطعي يذلاو ريزنخ مدك اديمس مدقي يذلاو ابلك لتقي نمك الجع يل مبذي يذلا
 ينوعيطي ملف مهتوعد ينال مهاياطخ مهيفاكاسو مهيزاهس راتخا اناو * مهسفن اهتدارا ينلأ مبتالاذرو مهقرط اوراتخا
 اولوق همالك نم نودعترملا اهتيا برلا ملك اوعمسا #* هاشا مل ام اوراتخاو يماما رشلا اوعنصو اوعمسي ملف تملكت
 نم حارص توص  نوزخمي كيلواو مهرورس ين رهظيو برلا مسا دج*# يك نيلودرملاو ادنوضغبي نيذلل انتوخا اي

 يف هما تدلو دقو دحاو موي يف تقلط ضرالا نا اذكه يأر نمو اذه لثمب عمن نم د اركذ تدلوو تمره
 يذلا انا سيلا برلا لاق ينيركذت ملو ءاجرلا اذه تيطعا اناو #* اهنايتف تدلوو تقلط نويبص نال ةدحاو ةرم
 أي احرف اهب اوحرفا اهيبح# عيمج اي اهيف اوديعو اعم ميلشروأ اي يحرفا * برلأ لاق رقاعلاو دلت يذلا ترعنص
 * اهدجم لخدم نم متمعنت متعضر اذا يك اهتيزعت ةيدثا نم اولتمتو اوعضرت يل # اهيلع متنزخ نيذلا عيمج
 , فاثكالا يلع مهداللا لمعتو قفدنم داو لثمو ةمالس راهناك ممالا دج مهيلا ليما انا اه برلا لوقي اذكه نال
 مكبلق حرفيو نورتو # ميلشرواب نوزعثتو مهيزعا اناو اذكه يش # هما هيزعت نم لثم نوزعي بكرلا يلعو
 هتابكرمو يتاي ران لثم برلا اه نآل #* ةةاصعلا يلع لوصيو هيدباعل برلا دي فرعتو تابنلا لثم رهزت مكماظعو

 دسج لك هتبرحو برلا رانب نادت ضرألا لك نق #*ران بيهلب ةديرشتو بضغب هماقتنا يطعيف فساعلا لثم
 نيذلا تاجايسلا ينو باوبالا مادقو نيتاسبلا يف نورهطتملاو نوسدقتملا * برلا لبق نم احرج نوريصي نوريثك
 انا اه مهيزاجاسو مهركفو مهلامعا ملعا انا» * برلا لاق نوديبي اعيمج عوبريلاو تالاذرلاو ريزانغلا محل نولكاي
 يلا نيصلخ« مهنم لسرأو ةمالع مهيلع ثلرتاو * يدمح« نونياعيو نوفاويو نسلالاو ممالا عيمج عمجأل يتأ»
 اونياعي ملو يمساب عمست مل يتلا ةديعبلا ريازجلا يلاو ةداللا يلاو لابوث يلاو حوصومو دولو لوفو سيسرت يلا ممالا
 جداوه يف تابكرمو ليخا برلل انابرق ممألا عيمج نم مكتوخا نوداتقيو د ممالا يف يدمجح“ نوعيذيو يدج
 تيب يف ليترتب مهاياحن يل نومدقي ليارسا ونب ناك امك برلا لاق ميلشروا ةسدقملا ةنيدملا يلا تاللظب لاغبلا
 انا نيتللا ةديهجلا ضرالاو ةديدجل' ءامسلا نوكت هنا امك * برلا لاق نييويلو ةنهك يتاذل ذخا مهنمو * بيلا
 تببسب انبسو رهشب ارهش يجب رشب لك نوكيو * مكمساو مكعرز موقي اذكه برلا لاق يماما ناتبثي امهعنصأ
 افطت ال مهرانو تومد 2 مهدود نأ يثوصع نيذلا ماظع نورظنيو نوجرختو * برلا لاق ميلشروا يف يماما دمت
 . * دسح لكل ارظنم نوريصيو

 * ىبنلا ءايعشأ ةوبن تلمك
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 يبنلا ءاّيسْرِإ را

 | لوالا لصفلا

 ترام اذه * سيما ىضرا يف توران يف نكس يذلا هني سربتاج نب ءايمزا يلع ترام يلا برلا ةملك

 1 < سماغلا ريهشلا ف ا يل انوهي كلم ايشوي نب ايقداصل ةرشع ةيداعلا ةنسلا يلا 7 كلم ايشوي

 كدسدت مخرلا نم يرغت نأ ليق ىم كتفرع نطبلا نم كلبجا نا لبق نم * الياق يلا برلا ةملك تناكف ٠
 يل لاقف #+ انا باش انا ينل ملكتا نا فرعا تسسل برلا ديسلا نياكلا اهيا تللقف + ممال ايبن كتعنصو

 ال * ملكتت نذا 1 ا ا ل ل ا
 برلا لاقو ياف سملو يلا هدي بررلا دمو / بيرلا ٠ اوقي "كُدِقْنال انا كععم انا ينل مههرجو نم .فغت

 بكتو كلهتو :مدهتو لصاتستل تولم يلعو مم وللا كحمنأ * كينابي يدلك تييطعا اذ

 + ايزوج ابيض يرا انا تملقف ءايمرأ اي 2 0 انام الياق يلا برلا ةملك تراصو #* سرغتو ينبتو
 ةيناث يلا برلا ةملك تراصو # اهعنصال يتاملك يلع ظقيتم انا ينا لجا نم تيار انسح يل برلا لاقف

 | هجو نم يف برلا لاقف 0 ا را انآ تللقف تننا يرت اذام الياق
 نم كولملا تاكلمم عيمج .اوعدا انا اه يلا لجا نم * ”ضزالا ناكس عيمج يلع رورشلا دقوتت ءايبرجلا

 يتلا راوسالا عيمج يلعو ميلشروا باوبا لخادم يف ينك ننبأر للا قييضفيوب نزال برا لركي فرلا ءايزرج كي
 ءابرغ ةهلال اوحبذو ينوكرت مهنالو مهرش عيمج لجا نم مكحلاب مهعم ملكتا» * اذرهب ندم عيمج يلعو ابلوح
 رعذت الو مههجو نم فخغت ال نذا هب كارما املك مهل لقف منو كلرقح قطنم تنأو * مييديأ 0

 دومع لثم .ةنيصح ةنيدم لثم مويلا راهن يف تلتعضو انا اه * برلا لوقي كلذقنال انا كعم انإ لا مهمادق

 1 كيلع نوردقي و تالنوبرااو ان ضرألا بعشلو مهياسورلو ادوبي كولم عيمجل .يصح ساه روس لثمو ثن ثحح

 * برلأ لوقي تاذقنال انا كلعم انا ينا لجأ نم

 ظ يناثلا لصفلا 000 كد
 ةمحر تركذ برلا لوقي اذكه لقو ميلشروا لها عماسم يف ىتهاو .قلطنا #* لاقو- برلا يلا يحوا مث

 نيذلا عيمج هتالغ ودب برلل ليارسا سدق »* برلا لوقي ليارسأ سودق تمعبت ام دنع كتياهن ةبحكتو كبابش
 * ليارسا تميب ةوبا لكو بوقعي تميب اي برلا مالك اوعمسأ * برلا لاق رورشلا مهيلع يتاتو نومثاي اهنولكاي
 ني اولوقي ملو #* اولطابتو ليطابالا فلخ اوضمو اديعب ينع اودعابت مهنال مكءابا يف اودجو ما يا برلا لوقي اذكه
 ةميدع ضرأ يف ةروبخ“ ريغو ةكولسم ريغ ضرا يف ةيربلا يف اناده يذلا رصم ضرا نع اندععا يذلا برلأ وه.



 يلا انلخداو * ناسنا نبا كانه نكسي ملو دحا اهيف كلسي مل ينلا ضرالا يف توملا لالظو ةرمثم ريغو .املا
 برلا وه نيا اولوقي مل ةنهكلا * ةلاذر مترصو يئاريمو يضرا متسجنو مملجدو. ةقاريعو: :ةترمت .لكاتل لمركلا
 اذه لجال #* اوكلس عفني 42 ام فلخو لعابل اوبنت ءايبنالاو يلع اوقئان ةاعرلاو ينوفرعي مل يسومانب نوكسمتملاو
 راذيق يلا اورظناو مييتش ريازج يلا اوزوج * اذه لجا نم مكاعتا مكينب ينب عمو اضيا برلا لوقي مكعم مكاعتا
 هدجم لدب يبعشو ةبلا مه سيل ءاراهو مهتهلا ممالا نولدبيا * اذه لثم راص ناك نا اورظناو !دج اولماتو اولسرا
 نيريرش نينثا عنص يبعش نال * برلا لوقي رثكالاب ادج تبهرو اذهب :امسلا تلهد #* نوعفتني ال امب
 ما دبع وه ليارسا له * ام كسمت نا عيطتست ال يتلا ةققشم ابابج مهل اورفحو يحلا ءاملا عوبني انا ينوكرت
 ال نا نم تمفسخ هندمو بارغلل هضرا اوبتر نيذلا اهتوص تلطعاو تراز دسا * بمهنلل راص اذامل صيضخ

 * كهالا برلا لوقي يايا ككرتل كل اهتعنص هذه سيلا * كب اوزهو ثتلوفرع سانفطو فنم ونبو * نكست
 تكرشو. كلوتع كبدوي ه#راهنالا ءام يبرشتل نييلصوملا ضراأو كلل امو نوحبمج ءام يبرشتل رصم ضراو كل ام نالاو
 كنال * كهلا برلا لوقي كب رسا ملو كهالا برلا لوقي يايا ككرت كل رم هنا يرظناو يملعاف كتكبي
 ةرهش لك تصعتو ةعفترم ةمكآ لك يلا يضما نكل دبعتا ال تللقو كتاطابر تقزمو كرين تررسك رهدلا ذنم

 نأ #* ةرارم ةبيرغلا ةمركلا تمعحر فيك اهلك ةيقيقح ةرمثم ةمرك كتسرغ اناو # يانزب حرفا كانه ةليلظ

 سندتا مل نيلوقت فيك * كبلا برلا لوقي كتامالظب يماما كدسندال لوساغلا كل ترثكاو قروبلاب تيلجنا
 يلع اهتاقرط تمعسو ءاشع لولو اهتوص #* نيعنصت ام يملعاو يداولا يف كقرط يرظنا ضما مل لاعاب فلخو
 يدر # اهنودجي اهتلذ يف نوبعتي ال اهيبلاط عيمج اهدري ١ذ نم تمملسأ احور تسببل اهسفن تاوبشب رفقلا دايم

 لثم * تبهذ مهفلخو ءابرغلا تبحا اهنال عجشتا تلاقف شطعلا نم كترجنحو ةنشغلا قيرطلا نم كمدق

 وه تنا كنا دوعلل اولاق * مهوايبناو مهتنهكو مهواسورو مهكولمو مه ليارسأ ونب ير اذكه ذخا اذا صللا يزخ
 كتبلا يه نياف * انصلخو مق نولوقي مهرورش نمز فو مههوجو 3 مهروهظ يإ اورادأو ينتدلو تنا رجخلاو د يبأ

 «كلاسم ددعكو اذوبي اي تلتبملا تراص كندم ددعك نآل تكلوس نمز يف كلصلخاو نوموقيا كل اهتعنص يتلا ١

 اولبقي ملو الطاب مكداللا تبرض #* برلا لوقي يلا متمثا اعيمج يلع نوملكتت اذامل »+ لاعابل اوحذ ميلشروا
 ةيرب ترص له برلا لوقي اذكه برلا ةملك اوعمسا #* اوفاخت ملو راض دسا لثم مكءايبنا لكا فيسلا ابدا
 طابر يرذعلاو اهتنيز سورعلا يسنت له خ اضيا كيلا يتان الو دبعتسن ال يبعش لاق اذامل اروب اضراوا ليارسال
 اذكه سيل ابح يبلطتل اضيا كتاقرط يف اديج نيلمعت اذامل # ندع اهل سيل امايا ينيسن يبعش اماف اهردص

 +: ةطولب لك يف نكل مهيتدجو قوقش يف ال ءايكزالا سوفن مد دجو كيدي ينو * كتاقرط يسجنتل يمينز تننا نكل
 ادج يتيردزا كلنال مرام مل حاد ام قلع كتي متاحا 06 ع هس لا اذكه ةيرب انا تللقو

 نال كسار يلع كاديو تمجرخ كانه نم كنال * لصوملا نم تيزخ امك يرخت رصم نمو كتاقرط يستل
 * كقرط موقتت ملف كلج يصقا برلا

 تلاثلا لصنلا

 رهصتو ةارملا كلت سينتت سبيلا اضيآ ةعجار هيلأ دوعت له رخآ لجرل تراصو هدع تننابو هتارمعا لجر سان

 نيأ يرظناو برلا لوقي ةماقتساب كلظاحلا يعفرا * برلا لوقي يلا نيعجرتو نيريثك ةاعرب تينز تنناو ةسهن
 نيربشك ةاعر تكسمو د لا ورا ا يل يل ا

 مودت له * كييلوتبل اسييرو ابا ٍينوعدت تمنب لثم سيلا # لكلل هيتقفصو ةيناز هجو كل راص كلذل ةرثع
 ام تراظن ايشوي مايا يف برلا ي لاقو * تميوقتو رورشلا هذه تمعنصو تمملكت اه ةياغلل اظف وأ دبالا يلا

 ترنز نأ دعب تملقو #2 كلانه اونزو ةليلظ ةركش لك تممنو لاع لبج لك يلع اوضم ليارسا ةنكاس يف تمعلص
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 و2 هه

 يذلا مهلجا نم ثذخا نيذلا عيمج تيارو # اهتنايخ اذوهي هتياخ ترظنو عجرت ملف يلا يعجرا اهلك دذهي
 * تنزو هذه تصضمو اذوهي ةنياخ فخت ملو اهيدي يف اهتالط باتك اهتيطماو اهتحرسو ليارسأ ةنكاس مهب تنز
 +« بذكلاب لب اهيلق لك نم اذوهي ةنياخ يلا عجرت مل اهلك هذه ينو رجلاو ةبشغلاب تننزو يش.ال يلا'اهانز زاصو
 يعجرا لوقتو .ايبرجلا دنع لاوتالا هذه ءارقاف ضما # اذوهي ةنياخ نم ليارسا ةنكاس اهسفن تررب برلا يل لاقو
 *: دبالا يلا مكيلع دقحا الو برلا لوقي انا ميحر انا ينل مكيلع يبجو ددشا ال برلا لوقي ليارسا ةنكاس اي يلا
 يعمست ملو نانفا تاذ ةرجش لك تمت .ابرغلل كقرط تلذباو كهلا برلا يلع تتقفان كنال كملظ فرعا نكل
 ادحاو مكذخاو مكيلع دوسا انا اه يلا لجا نم برلأ لوقي نودعابتملا ءانبالا اهيا اوعجرا د برلا لوقي يتوص

 اذا نوكيو #* ةئطفب ةاعرلا مكنوعريو يبلقك ةاعر مكيطعاو #* نويهص يلا مكب يتاو ةوبا نم نيدثاو ةنيدم نم
 مكبلق يلع دعصي الو ليارسا سودق دبع توبات نيا نولوقت ال برلا لوقي مايالا تكللت يف ضرالا يلع متومنو مترثك
 اهيلا نوعمتجو برلا يسرك ميلشروا نوعدي نامزلا كلد ينو مايالا كلت يف #* اضيا عمصي كو دفتني الو يمسي و

 تيب يلع ليارسا تيب عمتج مايالا كلت ينو * ثيبغلا مهبلق تاوهش فلخ اضيا نوصمي الو ممالا لك
 بر اي نوكي تلق اناو * مهوابا اورو يتلا ضرالا يلا روكلا عيمج نمو ءايبرجلا ضرا نم اعيمج نوتايو اذوهي
 * يع اوعجرت ملو ابا ىننوعدت متذك نأو لكلا طباض ممالا هلا ثاريم ةبعتنملا ضرالا كيطعاو دالال تلتبتر ينل
 هافش نم تمرعمس ةملطو ءاكب تتاوصا »* برلا لوقي ليارسأ تميب يب ردغ أذكه اهعم نياكلاب ةأارملا ردغت امك نكل

 نوكن ديبع نحن اه مكيفشاف نوعجارلا ءانبالا اهيا اوعجرا 2 مهسودق هللا اوسن مهقرط يف اوملظ مهنال ليارسا يب
 * ليارسال صالغلا برلا لبق نم نكل لابجلا ةوقو بذكلل ةقيقحلاب ماكالا تناك نا # انهلا برلا كنال كل

 لجا نم ائناوه اناطغو انيزخ يف اندقر #* مهتانبو مهينبو مهجاعنو مهفارخ مهبابش ذنم انيابا باعتا دابا يزغلاو
 * ايلا بيرلا توص عمسن ملو مويلا اذه يلاو انبابش ذنم انواباو نحن اناطخا هللا ماما انا

 عبارلا لصفلا 1

 وه يح مسقيو. * هبجو نم فاختش هتالاذزر ليزي ناك نأ عيجريلف برلا لوقي يلا ليارسا عجري ناك نا

 يبضغ رانلا لثم جرخ# اليل ميلشروا يف ناكسلاو اذوهي لاجر اي مكبولق ةوسق نوليزتو انهلال نونتتخت د كاوشالا
 يلع تامالع اولمعا اولوق ميلشروا يف عمسيلو ادوهي يف اوربخا د مكلامعأ ءوس هجو نم يفطي نم نوكي الو دقوتيو
 اوفقت الو اوعرسا نويهص يلا اوبرهاو اوذخ + ةنيصحلا ندملا يلا اولخداو اوعمتجا اولوتو قوبب اميظع اوخرصا ضرالا
 عيضيل هعضوم نم رخو نعظ ممالا دسفيل هتباغ نم دسالا دعص #* اميظع اراسكناو ءايبرجلا نم ارؤرش بلجا انا ينال

 بصضغ عجري ال هنأ لجا نم اولولوو اوحونو احروسم اورزتا هذه لجال * نكست آل نأ نم ندملا مدبتو ابارخ ضرثا
 اولاقو د نوريصت# هنبهكلاو ءاسورلا بملقو كلملا بملق كلهي برلا لوقي مويلا كلد يف نوكيو * مكنع برلا
 * مهسفن يتح فيسلا سملف ملسلا مكل نوكي الياق ميلشروألو ندا بععشلا اذه تعدخ اعادخ برلا ديسلا اهيأ

 نع فخا هلويخ هتابكرم فصاع لثمو دعصي ةباحس لثم اه #* ماكحالاب مهعم ملكتا انا ناو يل يتاي لامك حور .

 ارتا اه ممالا اهيا اوركذا #* ميارفا لبج نم عجولا عمسيو ناد نم يتاي ربغملا توص نا لجا نم * كيف
 اوراص لقح سراح لثم #* مبهتوص اذوهي ندم يلع اوطعاو ةديعب ضرا نم يتات تاعيجرتلا ميلشروا يف اوربخا
 هنا رم هنال كرش اذهو كل هذه تمععنص كلامعاو كقرط # برلا لوقي ينع تلساكت كنال اهلوح نم اهيلع
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 .. * يتاقشو تقزم يبابق تيقش ةتغب .تيقش اهلك ضرالا نال اوعدي اراسكناو ةوقشو د برعلا ةخرص قوبلا توص
 اوسولو مه لاهج نونب ٍنوفرعي مل يبعش يمدقم نل لجا نم » قاوبالا توص عمساو نيبرابلا رظنا يتم يلا
 نكت ملف ءامسلا يلاو يش ال ناو ضرالا ترظن ه#* ريخلا اوعنصي نا اوفرعي ملو رشلا اوعذصيل .امكح مه ءامهف
 ءامسلا روبط عييمجو ناسنا نكي مل اذإو ترظنو # ةقلق ماكالا عيمجو ةدعترم يهو لابجلا ترظن # اهراونا

 اذكه # اوينف هبضغ زجر نمو برلا هجو نمرانلاب ةقرتحم ندملا عيمجو ةيرب لمركلا !ذاو ترظن #2 تعزج
 لجا نم قوف نم ءامسلا ملظتو ضرالا نزمتل هذه يلع د امزج عنصأ" تنسلو ةيرب ضرألا لك ريصت برلا لوقي

 يا اولخدو ةروك لك تملصفنا رتوملا سوقلاو سرافلا توص نم #* ابنع درا ا تبُثو عجرا الل تملكت ينا
 نيعفصت ام تناو #* ناسنا اهيف نكسي سيلو تكرت ةنيدم لك روغصلا يلا اودعصو يراعشلا يف اوبتخاو رياغملا
 كباحسا تلوصقا لطابلل الطاب كيهابت دمثالاب كينيع تلعحأ نأو ةيبهذ ةنيزب تنيزتو ارمحا تسبل نا

 ١ 7 * نيلوتقملاب تيدف يسفن نال انا يل ليولا اهيدي

 سماخلا لصفلا ْ ٠

 ناميأ بلاطو دوجوم مكح عناص له نودي متنك نا ابعراوش يف اوبلطاو اوملعأو اورظناو ميلشروا قرط يف اوفوط
 مهتدلج ناميالل كديعاو * هبذكلاب نوفلحح 2 اذه لجال نولوقي برلا وه يحو د هببرلا لوقي امحار مهل ريصاف
 تلق اناو # اوعجري نأ اوديري ملو رخصلا نم رثكا مههوجو اوبلص ابدا اولبقي نا اوديري ملف مهتينفا اوعجوتي ملو
 نال مهعس ملكتاو ءاينغالا يلا بهدا # هللا مكحو برلا قيرط اوفرعي مل مهنال اوردتقي مل اذه لجال نيكاسم مهلعل

 دسا مهطقسا اذه .لجال * تاطابرلا اوقرخو ةدحاو سفنب رينلا اورسك مه !ذاو هللا مكحو بمرلا قيرط اوفرع ءالاه
 اووقتو مهقافن اورثكا مينآل مهنم نوداصي نيراملا عيمج مهندم يلع ربس رمنو مهتويب يلا مبلصاتسا بيدو باغلا نم
 يناوزلا تويب فو اوقسفف مهنعبشا هلا نكت مل يتلاب اوفلحو وكرت ثلونب :تلل امحار ريصا هذه دياب »* مهتافرصتب
 اذه ةما نما برلا لوقي مهدهعتا ال هذيب * لبصي هبحاص ةارمأ يلع دحاو لك ةراهم ليخ اوراصو  اولحن

 تيب نآل »* برلل مهنأل اهتاساسأ اوكرتا امزج اوعنصت الو نهومدهأو اهتافرش يلع اودعصا #* يسفن مقتنت ال اهلعف
 افيس نياعن الو رورش انيلع يتات الو نوكت هذه تسيل اولاقو * مهبرل بذك اذوهي تنيبو انايصع ٍفاصع ليارسأ
 مكنا لجال لكلا طباضلا برلا لوقي اذكه اذه لجال #+ مهيف تات مل برلا هملكو ميرلل اوراص انوايبنا د اعوجو
 مكيلع يتا انا اه * مهقرعتث ابطح بعشلا أذهو أران كيف يف يتاملك تيطعا انا اه ةملكلا هذهب متملكت

 " * اوملكتي ام اومهفت الو هتغل نوفرعت ال ميدق بسعش يوق بسعش بدرلا لوقي ديعب نم بمعشب ليارسا يب اي
 مكمنغ نولكايو مكتانبو مكينب نولكايو مكزبخو مكعرز نولكايو د ءايوقا مهعيمج حوتفم ربقك مبهباعج
 . * اهيلع نولكوتم متنا ىتلا فيسلاب ةنيصحلا مكندم نولصاتسيو مكنوتيزو مكنيتو مكمورك نولكايو مكلومحتو
 انبلا برلا عنص اذام لجا نم متلق اذا نوكيو ج# ءانفلل مكلعجا ال كلا برلا لوقي مايالا كللت يف نوكيو
 مكو دبعتسي اذكه مكضرأ يف ءابرغلا ةلالا مكعابنأو ينم مكدعب يلع برلا لوقي اذكه مهل لوقتف اهلك هذه انب

 بمعشلا اهيا هذه اوعمسأ # اذوهي يف عمستلو بوقعي تيبل هذهب اوربخا د مكل تسيل ضرا يف ءابرغلا

 نسم له برلا لوقي ينوفاخت ال له #* نوعمسي الو ناذا مهلو نورصبي الو نيعا مهل بلقلا ميدعلا لهاجا
 لو هجاوما ميعتو ردتقي الو برطضيو هزواجتي الف ايدبا ارما رحبلل ادح لمرلا بترملا انا .نوعزفت ال يبجو
 برلا يشحن هبلق يف لقي ملو #* اوفرصناو اوداحو صاعو عماس ريغ بلق بعشلا اذهل راص' #* هزواجت#

 اناياطخو هذه كلاما انماثأ د انل هظفحو داصحلا رما لامك تمقو يلا ايءاسمو ايحابص ارطم انل يطعملا انبلف .
 : لثم + مهوذخاو الجر اودسفيل اخاف اوماقا بعشلا اذه يف دجو قافنلا نال # انع تاريملا تدعبا

 / ل



 ميتيلا مكح اومكح# ملو ءاضقلا اوزواجتو اونغتساو اومظع اذه لجال * اشغ ةولمم مهتويب اذكه ارويط .ولمم بوصنم
 ةبهرو ةريح »* يسفن مقتنت ال لاحلا هذهب ةمالوا برلا لوقي مهدهعتا ال هذهب له #* ةلمرالا ءاضق اوضقي ملو

 * نكذه دعب

 . رورشلا نآل ةمالع اوعفرا راخاث تميب لجأ نمو قوبلاب اونلعأ 'اوكات نمو ميلشروا طسو نم نيماينب .ينب اي اووقت
 مهناعطقو ةاعرلا يتات اهيلا * نويهص ةنبا اي كعافترا عرتنيو #* ميظع راسكنا نوكيو ءايبرجلا نم تلط
 راهنلا فصن اهيلع دعصنف اوموق برعلل اهل اردعتسا د هديب دحاو لك نوعريو اهلوح نم امايخ اهيلع نوبصنيو
 اوعطقا برلا لوقي اذكه نآل + اهتاساسا دسفنو ليللا يف ربعنو اوموق ه# ءاسملا لظ لازو لام راهنلا نأ انل ليو
 قافن اهرش زربت اذكه .ام بمجلا زربي امك # اهيف ةوقب اهلك ةبذاكلا ةنيدملا اهتيا اشيِح ميلشروا يلع اوريص اهبشخ
 كلعجا الو كنذع يسفن دعبت ال ميلشروا اي نيبداتت ةبرضو عجوب * نيح لك اههحو يلع اهيف ناعمسي ةوقشو
 فئاقلا لثم اوعجرا ليارسا اياقب ةمرك لثم اوبصق اوبضق برلا لوقي اذكه نال * نكست ال يتلا ةنوكسم ريغ اضرا .

 تراص برلا ةملك اه اوعمست نا نوعيطتست الو ةنوتخم ريغ مكناذا اه عمسيو دهشاو ملكتا نم عم + هتلس يلا
 ميراخخ نم لافطالا يلع هضيفا نيدلا اولمكي ملو تكسماو يبضغ ترالسو » اهوعمسي 'نأ اواشي ملو رييعتلل مهل

 نيرخآ يلا مهنكاسم لقتنتو #* مايالا نم يلتمم عم بيشو نوذخوي ةارماو الحر نأل اعم ثادحالا عمم“ يلهو

 اوملكا .مهريبك يلا مهريغص نم نال #2 برلا لوقك ضرالا هذه ناكس يلع يدي ددمأ ينآل اعيمج مهاسنو مهلوقح

 ' ةمالس نيلياقو نيرقتحم يبعش راسكنا نوفشيو # ابذك اوعنص مهعيمج باذكلا يبنلا يلا نهاكلا نمو اعيمج مثالا
 نوطقسي اذه لجال مهناوهب اوفرعي ملو ارز“ مل مهناكو نويزحخختو اوداب مهنال اويزخ #* ةمالسلا يه نياو ةمالس '

 لبس نع اولاساو اورظناو تاقرطلا يف اوفق برلا لوقي اذكه * برلا لاق نوكلهي مهداقتفا نامز ينو مهطقسب
 مكيلع تممقا *.ضمن ال اولاقف مكسوفنل اسيدقت نودجتف اهيذ اودمعاو يه ةملاصلا قيرطلا يا اورظناو ةيدبالا برلا
 ضرأ اي يعمسأ #ً مهناعطق نوعري نيذلاو ممألا ترعمس اذه لجأل * عمسن 1 اولاقف قوبلا توص اوعمسا ,ابقر

 يل اومدقت !ذامل د يسومان اودعباو يمالكل اوغصي مل مهنال مهعوجر ةرمث ارورش بعشلا اذه يلع بلجا انا اذويي
 اذكه اذه لجال »* يل ذلت ل مكحتلاب دو ةلوبقم يه تسسيل مكتاقرح" ةديعب ضرا نم ينيصرادو اباس نم انابل

 لوقي اذكه »* نوكلهي هبيرقو راجلا اعم نونبلاو .ابالا هب نوضرميو اضرم بعشلا اذه يلع يطعا انا اه برلا لوقي

 محرت الو يه ةيفاج اقارزمو اسوق نولمح * ضرالا رخا. نم ضهنت ةميظع ةماو ءايبرجلا نم يتاي بعش اه بنرلا
 مهعامس انعمس . * نويبص ةثبا اي كل برعلل ران لثم فطصت تابكرملاو ليلا يلع جومتملا رحْبلا لثم اهتوص
 ءادعالا ةبرح نال تاقرطلا ين اوكلست الو لقحلا يلا اوجرخت ال »* دلت يتلا تاقلط لثم ةقيض انتمزل انادي تلعنا
 ةيثرمو احون بيبحلا نزح كتاذل يعنصتل !دامر يشرتفاو احسم يسبلا يبعش ةنبا اي #* انلوح نم رقتست

 * مهقيرط ربحخت ام دنع ينفرعتو نيربتخم بوعش يف كتيطعا # اربتحمم ةتغب مكيلع يتاي اقشلا نا
 صاصرلا داب ضرألا نم خافنملا ناب #* اعيمج نودساف مهو ديدحو سان جاجوعاب نوريسي نيعماس ريغ مهعيمج
 ظ * ملذدر برلا نآل مهرعدا ةلودرم ةصف * بوذي ال مهرش الطاب ةضفلا عيصي ةضفلا غياص

 عباسلا لصفلا
 ْ ©» ١

 ميعمسأ ملكتو لاوتالا هذه كانه لوقو برلا تيب باب يف موق » لوقيل ءايمرا يلع ناك يذلا برلا لوق
 مكقرط اوموق ليارسا هلا برلا لوقي اذكه * برلل اردجستل بابلا اذه يف نيلخادلا ةيذوبيلا لك اي برلا لوف

- 



 نيلياقلا يشب مكوعفني ال ةبذكلا ءايبنالا نال ةبذاكلا تاملكلا يلع اولكوتت ال * عضوملا اذه يف مكذكساو مكلامعاو
 نيبو لجرلا نيب امكح نوعنصت نوعناصو مكتاقرط مكموقو متمقتسا نأ مكنال *وه برلا لكيه برلا لكيه
 ةييرغلا ةهلالا فلخ اوبهذت الو عضوملا اذه يف ايكز امد اوقرهت الو ةلمرالاو ميتيلاو يجتلملا نورهقت الو * هبيرق
 متقُيو متنا ناو *رهدلا يلاو رهدلا ذنم مكيابال تيطعا يتلا ضرالا يف عضوملا اذه يف مكنكساو * مكل رش هناف
 فالخ نوبهذتو لاعابل نورخبو ملظلاب نوفلحو نوقرستو نوقسفتو نولتقتو #* نوعفتنت ال اذهلف ةبذاكلا تاملكلاب
 نولوقتو هيلع يمسأ يعد ثيح يماما تيبلا يف نوفقتو نوتاتو د رشلا مكل نوكيل اهوفرعت مل يتلا ةبيرغلا ةهلألا

 اورظناو لبق نم كانه يمسا تننكسا ثيح موليش يف يذلا يعضوم يلا اوبهذا * برلا لوقي تيار انا اهو
 ينوعمست ملف تملكتو اهلك لامعالا هذه متعنص مكنا لجا نم نآلو * ليارسا يبعش رش نم هب تعنص ام
 يذلا عضوملاو هب نوقثت متنا يذلا هيلع يمسا يعد يذلا عضوملا اذهب عنصا اناو نآلا  اوبيج ملف مكتوعدو
 .* ميارفا عرز لك مكتوخا تمفرصا امك يهجو نم مكفرصأو * موليشب تمعنص امك مكيابا عمو مكعم هب تملكت
 يرق يف نوعنصي .اوه ام تيار امو * بيجتسا ال يناف اومحريل بلطت الو بعشلا اذه لجا نم لصت ال تنناو
 دانجال نيبارق نامعيل اكمرد نققدب مهءاسنو اران نودقي مهءابأو ابشخ نوعمج# مهونب * ميلشروا تاقرط يفو اذوهي

 * مههوجو أزل يك مهسفن سيلا برلا لوقي ءاواه ينوطخسا له #* ينوبضغي يكل ةبيرغلا ةهلالل ريراوق نقريو ءامسلا
 مهلقح ةرجش لك يلعو مياهبلا»و سانلا يلعو عضوملا اذه يلع قاري يبضغو يزجر اه برلا لوقي اذكه اذه :لجال
 اولكو مكحلابذ عم مكتاقرحت اوعمجا برلا لوقي اذكه * يفطي نم نوكي او افطي الو دقوتيو مهتالغ لك يلعو
 + ميابذلاو تاقرحملا لجا نم رصم ضرا نم هيف مهتدعصا يذلا مويلا يف مهصوا ملو مكيابا. عم ملكتا ملو + امل

 مكتيصوأ يتلا يقرط عيمج يف اوريسو ابعش يل نونوكت متناو اهلا مكل نوكاو يتوص اوعمسا الياق مهتيصوا ةملكلا هذهب نكل
 يلا اوراصو يدرلا مهبلق تاوبشب اوراس نكل مهناذاب اوغص الو يل اوعمسي ملف + ريخلا مكل نوكي يل نذا نيب
 يديبع' عيمج مكيلا تلسرا مويلا اذه يلاو رصم ضرأ نم مهدءابا اوجرخ موي ذنم د مادق يلا سيلو فلخ
 . اذه مهل لوقتو + مهيابا. نم رثكا مهتبقر اوبعصو' مهناذاب اوتصن الو يل اوعمسي ملو + ارحم مهتلسراو اراهن ءايبنالا
 لبقت ملو برلا توص عمست مل يتلا ةعالا هذه مهل لوقتو »* كلل نوبيهتسا الو مهوعدتو كتلنم نوعمسي مل لوقلا

 ليجلا يصقاو ذبن برلا نال احون كيتفش يلع يذخو يحرطناو كسار يزج #* مهمف نم لازو ناميالا ينف ابدا
 يمسا يعد ثيح تيبلا يف مهتلاذر اوبتر برلا لوقي يعاما رشلا اوعنص اذوهب يب نال * هذه عصي يذلا
 مهرما مل يذلا اذهرانلاب مهتانبو مهينب اوقرحتل مونا نب يداو يف وه يذلا ثافاط لكيه اونبو * هوسمجبل هيلع
 نكل مونا نب يداوو كثافاط لكيه نيا نولوقت الف برلا لوقي مايا يتات اذه لحال # يبلقب هيف ركفتا ملو هب

 اماعط بمعشلا اذه تاوما نوكتو * عضإم مهل نوكي ال هنا لجا نم ثافاط ربق يف مهونفديو نيلوتقملا يداو
 توص ميلشروأ كلاسم نمو اذوهي ةنيدم نم لطباو »* ذقنم نوكي الو ضرالا شوحوو .ءامسلا رويط عيمجل

 ظ : 2* بارغلل نوكت ضرالا لك نال سورعلا توصو سيرعلا تدوص نيحرفلا توصو نيرورسملا

 ظ نماثلا لصفلا

 .ناكس ماظعو مهيايبنا ماظعو ةنهكلا ماظعو هياسور ماظعو اذوهي تولم ماظع نوجرخ# برلا لوقي نامزلا كلذ يف
 اهربحا يتلا هذه ءامسلا 'دانجا عيمجو بكاوكلا عيمجلو زمقلاو سمشلل اهنومسنيو د مهروبق نم ميلشروا
 مهنال * ضرالا هجو يلع ةرهش ريصتو مهونفدي الو مهوعمجت ال ابل اودجسو اهب اوكسمتو اهفلخ اوراسو اهل اودبعتو
 مهيصقا يذلا عضوملا لك يف ليجلا اذه نم يقبتت يتلا ةيقبلا عيمجو ةايعلا نم رثكا يرهلاب توملا اوراتخا
 فرصنا بعشلا اذه اذام لجال * دوعي ال فرصنملاو موقي ال طقاسلا له * برلا لوقي اذكه نا كثلنه نذإ



 هه
 و

 ناسنا سيل نوملكتي اذكه سيل اوعمساو نآلا اوتصنا * اوعجري نا اوديري ملو مهتعدبي اوكسمتو احنو افارصنا
 يف عقعقلاو #* هليهص نم ناقرع ناصح لثم هيرج نع ففكنا يرجي يذلا تععنص يذلا ام الياق هرش نم بوتي
 * برلا ماكحأ بترعي مل يبعشو مهلوخد تاقوا اوظفح ريفاصعلاو لقحلا ةونوئسو ةماميلا ابتقو تفرع .امسلا

 اوعدخو .امكحلا اويزخ د الطاب ةبتكلل بدذاكلا ميوقتلا راص انعم وه بيرلا سومانو ءامكح نحن انا نولوقت فيك
 نيثراولل مهلوقحو نيرخآل مهاسن يطعا اذه لجال # مهيف يتلا ةمكحلا يه نيا .برلا ةملك اوذبن مهنال اولذغناو
 مهعيمج مهتنهك ىلاو ةبذكلا مهايبنا نمو اركم اوركم مهريبك يلاو مهريغص نم نال برلا لوقي مهتالغ نوعمجتو
 اولمع مهنال مهسفنال اوزخ د مالس سيلو مالس مالس اولوقيو حزملاب يبعش راسكنا نوهبشيو # روزلاو ءالبلا نوبكتري
 'نوبكني ميلزني يذلا تقولا ينو اعرصلا عم اوطقسي كلذ لجا نم اوفرعي ال فافكلاو يزحملا نم نوزخ الو ةساملا
 قاروألاو نيت ةرجح* يف دوجوم نيت الو تامركلا يف ادوجوم بسنع سيل برلا لوقي اكاله مهكلها ا* برلا لوقي
 انال ةرارم .ام اناقسأو انحرط هللا نال حرطننو ةنيصعلا ندملا يف لخدنف اوعمتجا سولج نحن .اذامل * تطقاست
 ةدح توص عمسأ '* نأد نم ةعرصلا اهو افشلا تنقو يف تاحلاصلا نكت ملف ةمالسلل انعمتجا #* هماما اناطخا

 .* اهيف ناكسلاو ةئيدملا اهلامكب ضراآلا لكايو يتايو ضرالا لك هنم تلزازت هليخ ةيسورف ليهم توص نم هلويخ
 ريمتو #* افش مكل سيلو مكنوغذليو يقرت نا نكمي سيل ينلا ةتيمم تايح مكيلع لسرأ انا اه ينأ لجا نمي
 وه سيل كلم وا نويهص يفوه سيل برلا له ةديعب ضرا نم يبعش ةئبا حارص تدوص اه #* عجولاب مكبلق
 :* صاخت مل نحو داصحلا بهذ فيصلا ربع #* ةبيرغلا ليطابالابو مهتاتوحنمب ينوبضغا مهنا لجا نم كانه
 وا ةينوفلق ناعلج ف دوجوم سيل له # دلت يتلا لثم عاجوالا يب تميوق ةريمجلاب تملظا يبعش ةنبا راسكناب

 * يبعش ةنبا افش دعصي مل اذامل كانه وه سيل بيبط ظ

 عساتلا لصفلا '
 يف ينيطعي نم د يبعش هنبا نيمشهتمو اليلو ارابن يبعش بدناف عومد عوبني ينيعو ءام يمأرل يطعي نم

 لثم بذكلاب مهتئسلا اورتواو #* ةاصع عمج“ نوئزي مهعيمج مهنال مهنع بهداو يبعش كرتاو اريخا ازرح ةيربلا
 نم دحأو لك * برلا لوقي يوفرعي ملو رورش يلا رورش نم اوجرخ مهنال ضرألا يلع يوق ناميا سيلو سوقلا
 هقيدض يلع دحاو لكو * شغب ريسي قيدص لكو بقعلا بقرعي خأ لك نا اوقثت ال مكتوخابو اوظفتحا هبيرق
 شغ يلع شو ابر يلع ابر # اوعجريل اوفكي ملو اوملظ بذكلاب ملكتي نا مهناسل ملعت قلاب نوملكتي الل يزبتي
 ةنبا رش هجو نم عنصا اذام نال مهنحتماو مهيمحا انا اه برلا لوقي اذكه اذه لجال * يونرعي نا اوديري ملو
 3 :ذيب له # ةوادعلا هتأآذ يف هلو ةمالسلاب هبيرق عم ملكتي ةشاغ مهمف تاملك سخن“ ةلصن مهبلق * يبعش

 احون ةيربلا ماك يلعو اليوع اوذخ لابجلا ىلع # يسفن مقتنت ال هلاح هذه بسعش نموا برلا لوقي مهدبعتا

  يطعاو # اوقرفتو اوزاج مياهبلا يتحو ءامسلا رويط نم دوجو توص اوعمسي مل رشبلا نوكت نأ نم اوينف مهنال
 ةملكو هذه مهفيف مهف ناسنا نم »* نكست ال نا نم فالتلل اذرهي ندم لعجاو نينانتلل نكاسمو ةوللل ميلشروا
 نم برلا لاقو * كلست ال نمل نم ةيربلا لثم تشحوتسا ضرالا تكله اذام لجا نم انربختل هيلا برلا مف

 ءام مهيقساو ديادشلا مهمعطا انا اه ليارسا هلا. برلا لوقي اذكه اذه لجال #* مهوابا مبتملع يتلا مانصالا فلخو

 برلا لوقي اذكه #* هب مهديبا نأ يلا فيسلا مهيلع لسراو مهوابأ الو اهوفرعي مل يتلا ممالا يف مهقزماو #* ةرارم
 لستلو اعومد مكنويع لمهتلو احون مكيلع اوذخايلو اوقطنيلو * تاميكحلا يلا اولسراو اوتايلو تامتانلا اوعدا

 * انكاسم انحرطاو ضرالا انكرق انال ادج انيزخو انيقش فيك نويهص يف عمس ةيثرملا توص نآل  ءام مكنافجا
 نال #* احون اهتبحاص ةارملاو ةيثرم نكتانب نملعو همف تاملك مكناذا لبقتلو برلا ةملك ةوسنلا اهتيا نعمسا



 ةرهش سانلا تاوما ريصتو د عراوشلا نم بابشلاو جراخ نم لافطالا رسكيل مكاوك نم يتاو مكضرا دعص تنوملا
 ميكحلا رغتفي ال برلا لوقي اذكه د عيمجب نم نوكي سيلو دصاحلا فلخ بشعلا لثمو مكضرا ةعقب هجو يلع
 وه انا ين فرعيو مبفي نا رهتفملا روتفيلف اذهب نكل # هيانغب ينغلا رغتفي الو هتوقب يرقلا رغتفي الو هتمكعب
 دهعتاو برلا لوقي يتات مايا اه * بيرلا لوقي يتدارا هذهب نال ضرالا يلع لدهفاو مكهحلاو ةمحرلا عيناص برلا
 باوم ينب يلعو نومع ينب عيمج يلعو مودا يلعو ةيذوهيلا يلعو رصم يلع # مهتافلق نينوتخملا عيمج يلع
 ريغ ليارسأ تيب لكو دسجلاب ةنوتخم ريغ ممالا لك نال ةيربلا يف ناكسلا هبجو يلع ام زج نم لك يلهو
 * مهبولقب نينوتخ#

 رشاعلا لصفلا > >

 نمو اوكلست ال ممالا تاقرط يف ببرلا لوقي اذكه #* ليارسا تيب اي مكيلع هب ملكت يذلا برلا لوق اوعمسا
 راجن لمع عوطقم ةضيغلا نم وه دوع ةلطاب ممالا عيارش نال + مههجوب اهنوفاخخي مهنال اوناخت ال ءامسلا تامالع
 ءاوس عنصت ال اهنال اهوفاخت 3 د»* ناكرهتي الف امه,ددش ريماسمو تاقرطمب امه نانيرم بهذو ةضغب »+ كيبسو

 كولم نم كفاخنإ ال نمف * توربجلاب كلمسا وه ميظعو ميظعلا ببر اي كلفم سيل د خلاص ابيف سيلو

 يتات سيسرت نم ةغرفص ةضف نابهذي الف امه ةطورخ< ةفف » اعيمج كلهيو لطبيف اهتدابعو بشلا ةلآلا ةبهر
 برلاو * يمت ال اهنال عفترت ةلومم“ اريفربو اتوقاي اهنوسكي عانصلا لامعا عيمج عايصلا يداياو زافوم هببهد
 ةهلا مهل لاقي اذكه #* هبضغل بوعشلا ربصت الو ضرالا دعترت هبضغ نم ملاعلا كلمو ةايحلا هلا وهو قدها هلا وه
 ةرماعلا موقو هتوقب ضرالا عنص برلا # ءامسلا هذه تمحن نمو ضرالا نم اوكلهيل ضرالاو ءامسلا عنصت مل يتلا
 ,نمم ارون .جرخاو رطملل اقورب عنص ضرالا رخآ نم ابحس دعصاو # ءامسلا يف ءام ةرثكو ءامسلا دم همهفبو هتمكحإ

 برلا هثاريم وه لكلا لباج نآل بوقعيل هنيعب بيصنلا اذه سيل . * نوكلهي مكدبعت نامز يف ةيبعل لامعا يق
 هذه ناكس لقرعا انا اه برلا لوقي اذكه نآل 2 * نيراتعحملا يف ةنكاسلا اهتيا يراخ نم كلتاوق عمج + همسا
 * ينكردي مل حرجلا اذه انيقي تسلق اناو ةعجوم كتبرض كراسكنا يلع ليو # كتبرض دجوت يكل ةدشب ضرالا

 عضوم او يابغل دعب !دوجوم عضوم سيل نيدوجوم اوسيل يئارخو ينب تقزمت كقاقش لكو كلهو يقش كنكسم
 ةلزلزو لبقا اه عامس ترص # اوقرفتو يعرملا لك مهعفني مل اذه لجال برلا اوبلطي ملو اولهج يتاعر نال * يتاقشل
 الو ةقيرط ناسنالل سيل نا بر اي تسملع #* ماعنلل ادقرمو .انفلل !ذيبهي نادلب بترتل ءايبرجلا ضرا نم ةميظع
  ممالا يلع كبضغ سفا * نيليلق انلعجت اليك بضغب الو مكحب ال بر اي انبدا * هكلسم موقيو ريسي لجر

 * ةرايد اوبرخو ليارسأ اوداباو بوقعي اولكأ مهنال كمسأ عدت مل يتلا لايجالا يلعو كفرعت مل يتلا

 رشع يداحلا لصفلا '

 ميلشروا ناكسو اذوهي لاخر عهع ملكتو دهعلا اذه تاملك اوعمسا #:الياق ءايمرا يلا بدرلا لبق نم رياصلا لوقلا
 تيصوا هب يذلا #* دهعلا اذه مالك عمي ال يذلا ناسنالا نوعلم ليارسا هلا برلا لوقي اذكه * مهل لوقتو
 هب مكيصوأ املك ارعمسأو يتوص اوعمسا الياق ديدحلا نوتا نم رصع ضرا نم هيف مهتدعصا يذلا مويلا يف مكيابال
 السعو انبل ضيفت اضرا مهيطعا نأ مكيابال هب تسمسقا يذلا يمسق ميتا يكل # اهلا مكل نوكا اناو ابعش يل نونوكتو
 جراخ نمو ادوهي ندم يف تاملكلا هذه يرقا يل ببرلا لاقتو * بر اي نوكي ىملقو تبجاف مويلا اذه لثم

 موي نم مهيلا ترعوأو مكابا تندشان ينل »* اولمعي ملف نهب اولمعاو دهعلا اذه تاملك اوعمساأ الياق ميلشروا
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 ' مهعماسم اولامأ الو اوعمسي ملو * يلوق اوعمسا ثلقو مهيلا تشعبو تسمدقتو انموي يلإو رصم ضرا نم مهخرخا
 ملو اوعوسي مهترما نيح دهعلا اذه يف تلق ام عيمج مهب تنلزناو يدرلا هسفن ةبح#ب مهنص ءرمأ لك كلس نكلو
 نيذلا نيلوألا مهيابا تامالظ يلا أوداع ميلشروأ 'ناكس فو ادوهي ندم يف طابو دحو ل برلا لاقو ه#* اوعمسي

 يدهع اذوهي تميبو ليارسا تيب لطباو ابل اودبعيل ةبيرغلا ةهلالا فلخ نودمعي مه اهو يلاوقا اوعمسي نأ اواشي مل
 نا نوعيطتسي ال ارورش بعشلا اذه يلع بملجا انا اه برلا لوقي اذكه اذه لجال * مهيابل تدبع يذلا
 مه يتلا مهتهلال نوخرصيو ميلشروا ناكسو اذدوهي ندم بهذتو #* مبل بيجتسا الف يلا نوخرصيو اهنم اوجرخ
 اوبتر ميلشروا جراخ“# ددعكو اذوهي اي كنتبلا تراص كندم ددعك نآل * مهرورش نامز يف مهوئيعيل اهل نورخسب

 تسل يللا ةالصو ةبلطب مهلجا نم عرضتت الل بعشلا اذه لجا نم لصت ال تناو # لاعابل اورخبيل لكايه
 تاولصلا له ةلاذر تلمع ينيب ف ةيوبحملا اذامل مهيالب نامز يف هيف يننوعدي يذلا تقولا يف بيهتسا

 كمسا برلا اعد رظنملاب لظلا ةنسح ةيبي ةنوتيز * يبربت هذهب وا كرورش كنع نوليزي ةسدقملا موهللاو
 كيلع ملكت كسرغ يذلا برلاو * تدسف اهناصغاأ كيلع ةدشلا ةميظع ابيف رانلا تمبهتلا اهناتخ توصب

 . يننرع بر اي #* لاعابل مهريخ“ دنع ٍنوبضغي نا ميل اوعنص مبنال !ذوهي تيبو ليارسا تيب رش لدب ارورش
 ةيدر ةروشم يلع اورواشت مهنال ملعا ملو مبذيل قاسم هيف رش ال فورخ لدم اناف #+ مهلامعا ترظن ذينيح فرعاف

 لدعلاب مكححا تاوقلا برر #0 دعب ركذي ال همساو ءايحألا ضرا نع هكلهنو هزبخ يف ةبشخ عضنف اولاعت نيلياق
 برلا لوقي اذكه اذه لجال * يلدع. كل تفشك ينال مبيف كلبق نم يذلا ماقتنالا رظنا بولقلاو يلكلا ربتخي
 اذه لجال # انيديا يف تومت الو برلا مساب بنتت ال نيلياقلا يسفن نوبلطي نيذلا ثوثانا لاجر يلع هلال
 مهل نوكي الو د عوجلاب نوتومي مهتانبو مهونبو فيسلاب نوتومي مهنابش مهيلع علطا انا اه تاوقلا بر لوقي اذكه
 ظ * مهدهعت ةنس يف ثوثانا يف ناكسلا يلع ارورش باجا ينال ةيب

 رشع يناثلا لصفلا

 عييمج ةميقتسم نيقفانملا قيرط نا اذامل ماكحالاب كععم ملكتا ال كعم بواجأ انا نال بر اي تننا لدع
 ديعبو مهمف“ نم تمنأ بيرق ةرمث اوعنصو !دالوأ اوعنص اولصاتف اسرغ مهتسرغ * نيبصحخ“ انايصع نوصعي نيذلا-

 مويل مهرهطو مبذلل فارخ لثم مهعمجأ كماما يبلق تنجتاو ينتيارو ينتفرع ببر اي تناو #* مهالك نم
 مهنال رويطلاو مياهبلا تمكله ضرالا يف نينكاسلا رش نم سبيي ضرالا بشع لكو ضرالا نزحت ينم يلا # ميحد
 عنصت فيك تقثو كدمالس ضرا ينو ليلا يلع دعتست فيك كولحتيو عرست كالجر # انقرط هللا نياعي ال اولاق.

 مهنال مهنمات ال اوعمتجاو كنفلخ نم اوخرص.مهو كب اوردغ رخآلاو كيبأ تيبو كتوخا نآل * ندرالا جاجرا يي
 يئاريم راص # اهيادعا يديا يف ةيوبعلا يسفن تيطعا يئاريم تكرت يتيب تلمها # ارورش كيلع نوملكتي
 اوعمجاو اودمعا يل يئاريم صوصل ةراغم له # اهتضغبا اذه لجال اهتوص يلع تتطعا باغلا يف دسا لثم يل
 ةيربل يهتشملا يمسق اوطعا يبيصن اوسند يمرك اودسفا ةريثكلا ةاعرلا # اهولكايل اوتايلو لقحلا شوحو عيمج
 يف جرخ لك يلع # هبلق يف عضو لجر سيل هنال. ءانخ ضرالا لك انفت يلجال كتالهلا ءانفل راص د* ةكولسم ريغ

 * مهل يذ لكل ةمالس نوكت سيلو ضرالا فارطا يلا ضرالا فارطا نم. لكا برلا فيس نال ءايقشالا اوتا ةيربلا
 اذكه نآل * برلا ماما رييعتلا نم مكراختنا نم ايزخ اوزحخلا مهعفنت ال مهثيراوم اكوش متدصحو ةطنح متعرز
 نم مهعزنا انا اه ليارسا يبعشل هتمستا يذلا يئاريم نيسماللا رارشالا ناويحلا عيمج لجا نم برلا لرقي

 هلاريم يف دحاو لك مهنكساو مهمحراو عيجرا مهجرخا ام دعب نم نوكيو * مهطسو نم هجرخا اذوهي تيبو مهضرا
 فاح نا يبعش اوملع امك برلا يح يمساب اوفلحيل يقرط نوملعتي اوملعت اذا نوكيو * هضرا يف دحاو لكو

 * كالهو ءانفب ةمالا كلت عزنا اوعجري مل ناو * يبعش طسو يف نونبيو لاعابب



 | رشع كلاثلا لصفلا ظ

 ةقطنم تيننقاف # ءام يف زوجي الو كوقح يلع اهدشو ناتك ةقطنم كل نتقاو دمعا برلا لوقي اذكه
 دمعاو مقو تلوقح يلع يتلا ةقطنملا ذخ : * الياق يلا برلا ةملك تمناكو * يرقح يلع اهتيدشو برلا ةملكك ْ

 ا ا را ا تاررلا ل عل راما بقث يف كانه اهبخو تارفلا يلا

 ةملك تنناكو بم يكول وو و وا ا ا و
 مل منال * ةريثكلا ءايربكلا هذه ميلشروا ءايربكو اذوهي ءايربك دسفا اذكه برلا لوقي اذكه .#* الياق يلا برلا
 .( يتلا ةقطنملا هذه لثم نوريصيو امل اودجسإو اهل أودبعتيل .ابرغلا ةهلالأ فلخ أوضمو يتاملك أوعمسي نأ اوديري

 ادوهي تيب عيمجو ليارسا تيب يب , ىصتلا اذكه ناسنالا وقح يلا ةقطنملا برقت امك نال »* يشل ملصت

 دا نوكيو ارم يلتمي قز لك ل اذبل لوقتو * يل اوعمسي ملف فرشللو رغفللو يمسم ابعش يل اونوكيل
 ناكس ءالسا انا اه برلا لوقي اذكه مهل لوقتف * ارمخ يلتمي قز لك نا فرعن ال كل نيفراع ريغ كلل نواوقي
 * ركسلاب ميلشروا يف سولجلا عيمجو اذوهيو ءايبنالاو ةنهكلاو مهيسارك يلع نيسلاجلا دواد ينب مهكولمو ضرالا هذه
 اوعمسأ »* مهداسف نم فارتأ الو قفشا الو برلا لوقي فطعا ال هنيعب اذهب مهءادباو مهوابأو هاخاو الحر مهقرفاو
 .لابج يلع مكلجرا رثعت نأ لبقو اوملظت نا لبق نم ادج“ انهلا برلل اوطعا # ملكت برلا نال اوعفرتت الو اوتصناو
 ءايربكلا هجو نم ارس مكسفن يكبت #* اوعمست مل نا مالظلا مكاشغيو توملا لالظ كلنهو ارون نوعقوتتو ةملظم
 يلع نم عرن دجملا ليلكا نآل اوعضاوت ءايوقاللو كلملل اولوق * رسكنا برلا عيطق نآل اعومد مكنويع لمبتو
 اي كينيع عفرا # ةلماك ةولج لمكا ادوهي درط متفي نم نكي ملو تتقلغ نميثلا دنع يتلا ندعلا د مكسار

 اذا لوقت اذام د كثددجحت فارخ كلل يطعا يذلا عيطقلا وه نيا ءايبرجلا نم كيلا نييتالا رظناو ليارسا
 يف تملق ناو * دلت ةارعا لثم سيل كنوذخاي تاقلط يه سيل ذيمالت كيلع ايدب مهتملع تمناو كودهعت

 تي هدلج يشبحلا لدبيا 1 كاايو رينا كناغ اب انك ترغب رتل لبا هله ساما اذامل كبلق
 ىلا ميرلا نم لومدملا ميشبلا لثم مهتدسفاو * اديج هومتملعت يذلا يدرلا اوعنصت نأ نوردقت متناف
 ا ل لوقي ينومتيصع نأ كبيصنو كمهس اذه' #* بارخ

 دعو ماكالا يلع كانز ةبيرغو كليهصو كققسفو 2* كتنها ربظتو كلههجو هاجت لفسا كفلخ ام فشكاس
 5 اضيا ينم يلا ينلخ يقنذت مل كنال ميلشروا اي كل ليولا تتالافر تيار |

 | رشع عبارلا لصفلا

 تمملظاو تءغرفتسا اهباوبأو ةيذوبمبلا تر 0 مد لجا نم تضرلا لبق نم .ايمرا 0/1 لوقلا

 0 ندلو لقا 8 1 ثاليالاو * مهسار وفقك نوجا اويزخ رطم نكي مل هنال تينف 2 ضرالا لامعاو * ةغراف
 رم نو ل ب ينبع قيلت ار اوبذتجاو يباورلا يلع اوفقو ةيلقعلا ريمعلا * تابن نكي مل هنال
 * كيلا اناطخا انال كمامأ ةريثك اناياطخ نال كلجا نم انل عنصا بر اي انب تمفقو انايطخ د# بعشلا ملظ
 عضوم يلا ليمي لهاتم لثع نا هس طي !نامل ا نامز يف اخ 3 ليارسا هاجر اي

 ' 9 نآلا مهب رسي مل هللا اوقفشي ملو مهلجرأ را نا انتا بعشلا اذ 5 لوقي اذكه  انسشدنت اني

 ناو مهتبلط بيججتسا ال اوماص نا مهنال * تاريغلل بعشلا اذه نع لصت ال يل برلا لاقو * مهملاظم
162 3 ' 



 اه برلا ديسلا نياكلا اهيا تلقف #* مهينفأ انا تومبو عوجو فيسب نال مهب رسا ال ميابز»و تاقرعح" اومدق
 * عضوملا اذه فو ضرالا يلع ةمالسو اقح يطعا ينل عوج مكيف نوكي الو افيس نونياعت ال نولوقيو نوبنتي مهوايبنا
 ميجنتو ةبداك رظانمب نوبنتي مهنأل مهعم تمملكت :الو مهصوا ملو :مهلسرا مل يمساب ابذك نوبنتي مهوايبنا يل برلا لاقو
 مهلسرأ مل اناو ابذك يمساب نوبنتي نيذلا ءايبنالا لجا نم بيرلا لوقي اذكه اذه لجت + مهبولق عدبو تاريطتو
 بعشلاو # ءايبنالا نوكلبي عوجبو نوتومي بمحص تومب ضرآلا هذه يلع عوجو فيس نوكي ال نولوقي نيذلا
 مه مهنفدي نم نوكي الل عوجلاو فيسلا هجو نص ميلشزوا كلاسم يف نيحرطم نوريصيو هذبب مهل نوبنتي نيذلا
 2و اليلو اراهن اعومد مكنويع نم اولمهأ لوقلا اذه مهل لوقتو * مهرورش مهيلع بكساو مهتانبو مهونبو مهواسنو
 ناو فيسلا .ءاحرج اهف ءارحصلا يلا تججرخ نأ »* ادج ةعجوم ةبرضبو يبعش ةنبا ترسكنا راسكناب نأل فكت
 ,نمو الاذر اذوهي تملذر له ه# اهوفرعي مل اقيرط اوكلس يبنلاو نهاكلا نال عوجلا عجو اهف ةنيدملا يلا تلخد
 + افشلا نمز يف بارطضا اذاو ريخ انل نكي ملو ةمالس انوجر افش انل نكي ملو انطقس اذامل كسفن تدعابت نويهس
 لطبت !ركذا كده يسرك كلبت ال كمسا لجال فك * كماما اناطخا انال انيابا ملظو اناياطخ بير .اي انملع
 تعنص كلنال كوجرتو تنا وه تننا سيلا اهعبش يطعت .امسلا الو رطمي نبم مسالا ةبلا يف سيل : انعم كدهع
 ظ » اهلك هذه

 رشع سماغلا لصنلا

 اولاق ناو د اوجرختلو بعشلا اذه لسرا مهعم يسفن نكت آل يهجو ماما نورهو يسوم ماق نا يل برلا لاقوي
 عومجلا عوجلل نيذلاو فيسلل فيسلل نيذلاو توملل توملل نيذلا هلآلا برلا لوقي اذكه مهل لوقتف جرخن نيا يلا كل

 ضرالا عابسو نييسفتلل بالكلاو ميذلل فيسلا برلا لوقي عاونا ةعبرا مهيلع بلجاو #* يبسلل يبسلل نيذلاو
 اذوهي كلم ايقزح نب يسنم لجال ضرالا تاكلمم عيمج يف ديادشلل مهملساو * داسفالو لكالل ءامسلا رويطو
 تنا * كتمالس كل دري وا كيلع عرج نمو ميلشروا اي كيلع قفشي نم # ميلشرول يف عنص ام لجا نم
 يف داسفب مهدسفاو #* دعب“ ميحيرأ الو تدسفاو كتييلع يدي ددعاف ينلخ تكلس برلا لوقي ينع تنفرصنا

 ممالا يلع تبلج رعبا لمر نم رثكآ مهلمارا ترثك »* مهرورش لجال يبعش اوكلها اولكثا يبعش ضرالا هباوبا

 مالا اهتيا انا يل ليولا * مهيادعا ملما فيسلل مهاياتب عفدام تاريعو تميرزخ راهنلا فصن اضيأ اهنع سمشلا

 نوكي -»* يتنونعلي نيذلاب يتوق تينف دحاو الو ينعفني ملو عفتنا مل ضرالا يف امكاح اطسقم الحر ينيتدلو فيك
 ,ادرو ديدحلا فرعيا #*ودعلا دنع ريخلاب مهتقيض نمز ٍفو مهرورش نمز يف كلل تفقو الول نوموقم مه ذا ديس اي

 ٍنركذا بير اي * مكيلع دقتت يبضغ نم تدقوت اران نال اهيفرعت مل يتلا ضرالا يف كلوح نم كنودبعتسي.
 كل نوصعي نيذلا نم # ارييعت كلجا نم تذخا فيك فرعا حور لوطب ال يل نيدراطلا نم ينكزو يندهعتو
 عمج“* يف سلجا مل لكلا طباض برلا اهيا »+ يلع يعد كلمسأ نال يبلقل احرفو رورسلل يلا كتملك نوكتو مهنفا
 نووقتي يننونزمحب نيذلا !اذامل * ةرارم تيلتما ينل يدخو تسلج كدي هجو نم تيقتا نكل نييزبتسملا
 برلا لوقي اذكه اذه لحآل د قدص هل سيل بدذك ءام لثم يل تراص ةرياص افاعتا نيا نم ةديدش يتبرض يلع

 كيلا ءاراه نوعجريو يمف لثم نوكتف ليلذلا نم ميركلا تمجرخا ناو يبجو مامأ فقتو ثلدراف تمفرصنا نا

 ا * نيدسفملا دي نم كثلذقناو رارشالا دي نم كيمناو » كسلخال كعم يا



 اذه يف ةنبا الو نبا كل نوكي الو ليارسا هلا برلا لوقي ةارما ذخات ال تناو * لاقو بررلا لوق يلع ناكو
 يتاللا مهتاهما لجا نمو عضوملا اذه يف نيدوثوملا تائبلاو نيدبلا لجا نم بيرلا لوقي اذكه هنال 2 عضوملا
 نونوكي لب نوئفدي 2و نوبدني ال نوتومي بعص .تومب »* ضرألا هذه يف ميهنودلوي نيذلا مهيابا لجأ نمو مهدلت
 اذكه * ضرالا عابسو ءامسلا رويطل اماعط مهثثج نوكتو نونفي عوجملابو نوطقسي فيسلاب ضرالا هجو يلع ةربشلل
 32 + بعشلا اذه نع يتمالس تنفرص ينل مهيلع حونتو مهبدنتل ضمت ا مهعمج يلا لخدت ال برلا لوقي
 نوبرشي الو تيملا يلع .ازعلل مهتحانم يف زبخ رسكي الو * ارعش مهيلع نوفتني الو مهتاحيرشت نوعنصي الو مهنوبدني
 * برشتو لكاتل مهعم سلجتث تلنا لخدت آل برشلا تميب يلا *» همأ يلع 2و هيبأ يلع ءارعلل اساك مهيفاسل

 فلا توص مكمايا يف مكنيعا ماما عضوملا اذه نم لطبم انا اه ليارسا هلا برلا لوقي !ذكه هنا لجا نم
 كل نولوقيف تاملكلا هذه عيمجب بسععشلا تربخا اذا نوكيو * سورعلا توصو سيرعلا تنوصو رورسلا تدوصو

 لوقتف » انهلا برلا ماما اناطخا يللا انتيطخ يي امو انملظ وه ام رورشلا هذه ميمج برلا انيلع ملكت انامل

 * يسومان اوظفح ملو ٍبوكرتو اهل اودبعتو ةبيرغلا هةهلالا فلخ اوبهذو برلا لوقي ٍفوبنتجا مهءابا نأ لجا نم مبل .
 نم مكحرطاف ه» ٍنوعيطت الا يدرلا هبلق ةيوها فلخ دحاو لك نوضفت متنا اهو مكيابأ نم رثكا مترراشت متناو
 اذه لجال * ةمحر مكنوطعي ال نيذلا رخا ةهلا نودبعتف مكرابا الو متنا اهوفرعت مل يتلا 'ضرالا يلا ضرالا هذه
 بهرلا ئح نكل 0« رصم ضرا نم: ليارسا ينب دعصا يذلا برلا يح اضيا نولوقي الف برلا لوقي يتات مايا اه
 اهتيطعا يتلا مهضرا يلا مهدراو كانه اويصقأ ثيح روكلا عيمج نمو .ايبرجهلا نم ليارسأ تيب دعصا يذلا
 قوف مهنو داطصيف ءامكح نيدايص لسرا :ذه دعبو مهنو ديصيف برلا لوقي نيريثك نيدايص لسرأ انأ اه #* مهيابذ

 * ينيع ماما مهتامالظ فخت ملو مهقرط عيمج يلع ينيع نال 9 * روغصلا .ةبقثا نمو لاع لت لك قوفو لبج لك
 اهيأ * يئاريم اهب ءاطخ يتلا مهماثابو مهتااذر ممرب يضرا اهب اوسند يتلا مهاياطخاو ةفعضم مهتامالظب مييفاكأو
 مانصالا انوابا تمنتقا اقح نولوقيو ضرالا رخا نم ممالا يتات كيلا ءاوسالا مايا يف ياجلمو يتنوعمو يتوق برلا
 كلذ يف مهل نلعا انا اه اذه لجال # ةهلاب يه تسسيلو ةهلا هل ناسنالا عنضيا * ةعفنم مهيف سيلو ابذك
 ظ * برلا يمسا نأ نوفرعيو يتوق مهفرعاو يدي نامزلا

 رشع عباسلا لصفلا 00 1

 اوركذ ام اذا # مهحباذم نورق يلعو مهبولق حاولا يلع ةموسوم ةقرطم رافظاو ديدح ملقب ةبوتكم اذوهي ةيطخ
 + يراحسلاو لابجلاو ةعفترم ةمكا لك يلعو ةيلاع ةرجش لك تم اهولمع يتلا اهل مهتناغمو. مهاذم مهبولقب

 لثم ريصيف : برلا نم ديعب هبلتو هيلع هعارذ مهل دنسيو ناسنا يلع لكوتلا هل يذلا ناسنالا نوعلم برلا
 ال يتلا ةهلام ضرا ينو ةيربلا فو حابسلا يف نكسيو يتا اذا ريخلا نياعت ال هذه ةيربلا يف يتا ةيلقحلا افرطلا

 ينو هايملا دنع بيصعلا دوعلا لثم ريصيف #* ةواجر برلإ نوكيو برلاب قثو يذلا ناسنالا ترابمو #0 نكست
 عنصي صقني الو رطملا مدع ةنس يف فاضي الو ةليلظ ناصغا هيف ريصتو رملا يتا اذا فاخي الو هلوصأ عرفي ةواددلا
 يطعال يلكلا نهتماو بولقلا صهفا برلا انا + هفرعي نمف ناسنالا وهف لك نم رثكا قيمعلا بلقلا * ةرمث
 همايا فصن يف مكح سيل هانغ عئاصلا دلت مل ام تععمج ةلمجسعا تتتوص # هلامعا رامثكو هقرطك دحاو لك



 ةبهرو ةريح * يسفن مقتنت ال لاحلا هذهب ةمالوا برلا لوقي مهدهعتا ال هذهب له * ةلمرالا ءاضق اوضقي ملو
 اميف عنصي اذامو اذكه بسحا بسعشلاو مهيدياب اوقفس ةنبكلاو املظ اوابنت .ايبنال * ضرالا يلع تراص
 "00 | * هذه دعب

 رورشلا نال ةمالع اوعفرا راخاث تميب لجا نمو قوبلاب اونلعا :اوكات نمو ميلشروا طسو نس نيماينب . ينب اي اووقت
 مهناعطقو ةاعرلا يتات اهيلا * نويهص ةنبا اي كعافترا عرتنيو #* ميظغ راسكنا نوكيو ءايبرجلا نم تلط

 راهنلا فصن اهيلع دعصتف اوموق برعلل اهل اودعتسا * هديب دحاو لك نوعريو اهلوح نم امايخ اهيلع نوبصنيو
 اوعطقا برلا لوقي اذكه نآل # اهتاسانأ دسفنو ليللا يف ربعنو اوموق ه# ءاسملا كظ لازو لام راهنلا نأ انل ليو
 قافن اهرش زربت اذكه ءام بجلا زربي امك # اهيف ةوقب اهلك ةبذاكلا ةنيدملا اهتيا اشيِح ميلشروا يلع اوريص اهبشخ

 كلعجا الو كننع يسفن دعبت ال ميلشروا اي نيبداتت ةبرضو عجوب * نيح لك اههجو يلع اهيف ناعمسي ةوقشو
 فطاقلا لثم اوعجرا ليارسا اياقب ةمرك لثم اوبصق اوبصق برلا لوقي اذكه نال * نكست ال يتلا ةنوكسم زيغ اضرا .

 تراص برلا ةملك اه اوعمست نا نوعيطتست الو ةنوتخم ريغ مكناذا اه عمسيو دهشاو ملكتا نم عمم # هتلس يلا
 جراخ نم لافطالا يلع هضيفا نيدلا اولمكي ملو تككسماو يبضغ تءالمو # اهوعمسي :نا اواشي ملو رييعتلل مهل
 نيرخآ يلا مهنكاسم لقتنتو # مايالا نم يلتمم عم صيشو نوذخوي ةارمأو الجر نآل اعم ثادحالا عممج#ت يلعو

 اوملكا .مهريبك يلا مهريغص نم نال #2 برلا لوقك ضرالا هذه ناكس يلع يدي ددما بلل اعيمج مهاسنو مهلوقح
  ةمالس نيلياقو نيرقتح“ يبعش راسكنا نوفشيو # ابذك اوعنص مهعيمج باذكلا يبنلا يلا نهاكلا نمو اعيمج مثألا
 نوطقسي اذه لجال مهناوهب اوفرعي ملو اوزخحل مل مهناكو نويزحو اوداب مهنال اويزخ #* ةمالسلا يه نياو ةمالس

 لبس نع اولاساو اورظناو تاقرطلا يف اوفق برلأ لوقي اذكه * برلا لاق نوكلهي مهداقتنا نامز يبو مهتطقسب
 مكيلع تمقا * .ضمن ال اولاقف مكسوفنل اسيدقت نودجتف اهيف اودمعاو يه ةحلاصلا قيرطلا يا اورظناو ةيدبالا بررلا

 يل اومدقت اذامل * يسومان اودعباو يمالكل اوغصي مل مهنال مهعوجر ةرمث ارورش بعشلا اذه يلع بلجا انا اذوهي
 اذكه اذه لجلال * يل ذلت ال مكحابدو ةلوبقم يه تسيل مكتاقرح# ةديعب ضرا نم ينيصرادو اباس نم انابل
 لوقي !ذكه #* نوكلهي هبيرقو راجلا اعم نونبلاو .ابالا هب نوضرميو اضرم بعشلا اذه يلع يطعا انا اه برلا لوقي

 محرت الو يه ةيفاج اقارزمو اسوق نولمحي * ضرالا رخا, نم ضهنت ةميظع ةماو ءايبرجلا نم يتاي بعش اه براا
 مهعامس انعمس . * نويبص ةئبا اي كل بيرعلل ران لثم فطصت تابكرملاو ليغلا يلع جومتملا رحْبلا لثم اهتوص
 ءادعالا هيرح نال تاقرطلا يف اوكلست الو لقحلا يلا اوجرخت ال » دلت يتلا تاقلط لثم ةقيض انتمزل انادي تلعنا

 ةيثرمو احون بيبحلا نزح كتاذل يعنصتل !دامر يشرتفاو اسم يسبلا يبعش ةئبا اي #* انلوح نم رقتست
 * مهقيرط ربتمت ام دنع ينفرعتو نيربتخم بوعش يف كتيطعا #* اربتخم ةتغب مكيلع يتاي اقشلا نال
 صاصرلا داب ضرألا نم خافنملا ناب * اعيمج نودساف مهو ديدحو ساح جاجوعاب نوريسي نيعماس ريغ مهيعيعح
 ١ * مبلذر برلأ نال مهرعدا ةلودرم ةضف د بوذي ال مهرش الطاب ةضفلا عيصي ةضفلا غياص

 عباسلا لصفلا
 ش 9

 يعمسأ ملكتو لاوقالا هذه ثلانه لوقو برلا تيب باب يف موق * لوقيل ءايمرا يلع ناك يذلا برلا لوق
 مكقرط اوموق ليارسا هلا برلا لوقي اذكه # برلل اودجستل بابلا اذه يف نيلخادلا ةيذوبيلا لك اي برلا لوف

> 



 نيلياقلا يشب مكوعفني ال ةبذكلا .ايبنالا نال ةبذاكلا تاملكلا يلع اولكوتت ال * عضوملا اذه يف مكنكساو مكلامعاو
 نيبو لجرلا نيب امكح نوعنصت نوعناصو مكتاقرط متموقو متمقتسا نأ مكنال * وه برلا لكيه برلا لكيه
 ةبيرغلا ةهلالا فلخ اوبهذت الو عضوملا اذه يف ايكز امد اوقرهت الو ةلمرالاو ميتيلاو يجتلملا نورهقت الو * هبيرق
 متقثو متنا نو *رهدلا يلاو رهدلا ذنم مكيابال تيطعا يتلا ضرالا يف عضوملا اذه يف مكنكسإو * مكل رش هناف
 فلخ نوبهذتو لاعابل نورخاو ملظلاب نوفلحتو نوقرستو نوقسفتو نولتقتو # نوعفتنت ال اذهلف ةبذاكلا تاملكلاب
 نولوقتو هيلع يمسأ يعد ثيح يمامأ تيبلا يف نوفقتو نوتاتو د رشلا مكل نوكيل اهوفرعت مل يتلا ةبيرغلا ةهلالا
 مكماما هيلع كانه يمسأ يعد ثيح. صوصلل ةراغم يتيب له + اهلك تالادرلا هذه عشنصن 3 نا نم اندعتبأ

 اورظناو للمدق نم كانه يمسأ تمنكسا ثيح موليش يف يذلا يعضوم يلا اوبهذا »* برلا لوقي تميار انا اهو

 ينوعمست ملف تملكتو اهلك لامعالا هذه متعنص مكنا لجا نم نآلو * ليارسا يبعش رش نم هب تعنص ام
 يذلا عضوملاو هب نوقثت متنا يذلا هيلع يمسا يعد يذلا عضوملا اذهب عنصا اناو نآلا #* اوبيمجح ملف مكتوعدو
 .* ميارفا عرز لك مكتوخا تمفرصا امك يهجو نم مكفرصاو #* موليشب تمعنص امك مكيابا عمو مكعم هب تملكت
 يرق يف نوعنصي ءاوه ام تيار اموا * بيجتسا ال يناف اومحريل بلطت الو بعشلا اذه لجا نم لصت 91 تنناو
 دانجال نيبارق نلمعيل اكمرد نققدي مهءاسنو اران نودقي مهءاباو ابشخ نوعمج# مهونب د ميلشروا تاقرط فو اذوبيي
 * مههوجو ازخآ يك مهسفن سيلا برلأ لوقي ءالواه ينوطخ-ا له .* ينوبضغي يك ةبيرغلا ةهلل ريراوق نقريو ءامسلا
 مهلقح ةرجش لك يلعو مياهبلاو سانلا يلعو عضوملا اذه يلع قاري يبضغو يزجر اه برلا لوقي اذكه اذه :لجال
 أولكو مكحابذ عم مكتاقرحع اوعمجا برلا لوقي اذكه #* ينطي نم نوكي 2و افطي الل دقوتيو مهلالغ لك يلعو
 + ميابذلاو تاقرعفلا لجا نم رصم ضرا نم هيف مهتدعصا يذلا مويلا يف مهصوأ ملو مكيابا. عم ملكتا ملو + امهل

 مكتيصوأ يتلا يقرط عيمج يف اوريسو ابعش يل نوثوكت متناو اهلا مكل نوكأو يتوص اوعمسا الياق مهتيصوا ةملكلا هذهب نكل
 يلا اوراصو يدرلا مهبلق تاوبشب اوراس نكل ميناداب اوغص الو يل اوعمسي ملف ريخلا مكل نوكي يك نذا نيب
 يديبع' عيمج مكيلا تلسرا مويلا اذه يلاو رصم ضرا نم مهدءابا اوجرخ موي ذنص د مادق يلا سيلو فلخ
 . اذه مهل لوقتو ص مهيابأ نم ردكا مهتبقر أومعصو' مهن اداب اوكصن الو يل أوعمسي ملو + ارهم مهتلسرأو أراهن ءايبنالا

 لبقت ملو برلا توص عمست مل يتلا ةمالا هذه مهل لوقتو * كل نوبيجتسي الو مهوعدتو كننم نوعمسي مل لوقلا
 ليجلا يصقاو ذبن برلا نال احون كيتفش يلع يذخو يحرطناو كسار يزج #* مهمف نم لازو ناميالا ينف ابدا
 أ يعد ثيح تييبلا يف مهتلادر اوبتر برلا لوقي يماما رشلا أوعدص اذوهي يب نال ه» هذه عمصي يذلا

 مهرمأ مل يذلا اذهرانلاب مهتادبو مهينب اوقرحتل مونا نب يداو يف وه يذلا ثافاط لكيه اونبو * هوسمخيل هيلع
 نكل مونا نب يداوو ثافاط لكيه نيا نولوقت الف برلا لوقي مايا يتات اذه لجأل * يبلقب هيف ركفتأ ملو هب

 اماعط بععشلا اذه تاونما نوكتو #* عضإم مهل نوكي ال هنا لجا نم ثافاط ربق يف مهونفديو نيلوتقملا يداو
 توص مهلشروا كلاسم نمو اذوهي ةنيدم نم لطبا» * ذقنم نوكي الو ضرالا شوحوو ءامسلا رويط عيمجل
 ظ ' * بارغلل نوكت ضرالا لك نال سورعلا توصو سيرعلا توص نيحرفلا توصو نيرورسملا

 نماثلا لصفلا
 ناكس ماظعو مهيايبنا ماظعو ةنهكلا ماظعو هياسور ماظعو اذوهي تلولم ماظع نوجرخ# برلا لوقي نامزلا كلذ يف

 اهوبحا يتلا هذه ءامسلا 'دانجا عيمجلو بكاوكلا عيمجو رمقلا»و سمشلل اهنيمسنيو » مهروبق نم ميلشروا
 مهنال * ضرالا هجو يلع ةرهش ريصتو مهونفدي الو مهوعمج 2 ابل اودجحتو اهب اوكسمتو اهفلخ اوراسو ابل اودبعتو
 رصق! يذلا عضوملا لك يف ليجلا اذه نم يقبتت يتلا ةيقبلا عيمجو ةايحلا نم رثكا يرحلاب توملا اوراتخا
 فرصنا بعشلا اذه اذام لجال #* دوعي ال فرصنملاو موقي ال طتاسلا له * برلا لوقي اذكه نا ثلنه نذا



 د
 و

 ناسنا سيل نوملكتي اذكه سيل اوعمساو نآلا اوتصنا #* اوعجري نا اوديري ملو مهتعدبب اوكسمتو احتو افارصنا
 يف عقعقلاو د هليهص نم ناقرع ناصح لثم هيرج نع تفكنا يرجي يذلا تععنص يذلا ام الياق رش نم بوتي
 * برلا ماكحا فرعي مل يبعشو مهلوخد تاقوا اوظفح ريفاصعلاو لقحلا ةونونسو ةماميلا اهتقو تفرع ءامسلا
 اوعدخو .امكحلا اويزخ + الطاب ةبتكلل بدذاكلا ميوقتلا راص انعم وه برلا سومانو ءامكح نحن انا نولوقت فيك
 نيثراولل مهلوقحو نيرخال مهاسن يطعا اذه لجال # مهيف يتلا ةمكحلا يه نيا .برلا ةملك اوذبن مهنال اولؤخلاو

 مهعيمج مهتنهك يلاو ةبذكلا مهايبنا نمو اركم اوركم مهريبك يللاو مهريغص نم نآل برلا لوقي مهتالغ نوعمجو
 اوامع مهنال مهسفنال اوزخ #* مالس سيلو مالس مالس اولوقيو حزملاب يبعش راسكنا نوهبشيو #* روزلاو البلا نوبكتري
 'نوبكني ملزني يذلا تتقولا ينو اعرصلا عم اوطقسي كلذ لجا نم اوفرعي ال فافكلاو يزغلا نم نوزخي الو ةساجيخلا
 قاروالاو نيت ةرجش يف دوجوم نيت الو تامركلا يف ادوجوم بسنع سيل برلا لوقي اكاله مهكلها * برلا لوقي
 انال ةرارم ءام اناقسأو انحرط هللا نال حرطننو ةنيصعلا ندملا يف لخدتف اوعمتجا سولج نعن اذامل * تطقاست
 ةدح توص عمسا '* ناد نم ةعرصلا اهو افشلا تمقو يف تاحلاصلا نكت ملف ةمالسلل انعمتجا #* هماما اناطخا

 * اهيف ناكسلاو ةنيدملا اهلامكب ضرألا لكايو يتايو ضرالا لك هنم تلزازت هليخ ةيسورف ليهص توص نم هلويخ

 ريمتتو * افش مكل سيلو مكنوغدليو يقرت نا نكمي سيل يتلا ةنيمم تايح مكيلع لسرا انا اه نا لجأ نم
 وه سيل كلم وا نويهص ينوه سيل برلا له ةديعب ضرا نم يبعش ةنبا خحارص تنوص اه * عجولاب مكبلق
 :* صاخت مل نعحنو داصحلا بهذ فيصلا ربع # ةبيرغلا ليطابالابو مهتاتوحمب ينوبضغا مهنا لجأ نم كانه
 وا ةينوفلق ناعلج يف دوجوم سيل له # دلت يتلا لثم عاجوالا يب تيوق ةريملاب تملظا يبعش ةنبا راسكناب
 * يبعش ةنبا افش دعصي مل اذامل كانه وه سيل بيبط

 عساتلا لصفلا ْ
 يف ينيطعي نم * يبعش ةنبا نيمشهتمو اليلو اراهن يبعش بدناف عومد عوبني ينيعو ءام ينارل يطعي نم

 لثم بذكلاب مهتنسلا اورتواو #* ةاصع عمج“ نوئزي مهعيمج مهنال مهنع بهذاو يبعش كرتاو اريخا ازرح ةيربلا
 نم دحاو لك #* ببرلا لوقي ينوفرعي ملو رورش يلا رورش نم اوجرخ مهنل ضرألا يلع يوق ناميأ سيلو سوقلا
 هقيدص يلع دحاو لكو * شغب ريسي قيدص لكو بقعلا بقرعي خا لك نأ اوقنت ] مكتوخابو اوظفتحا هبيرق
 شغ يلع شفو ابر يلع ابر # اوعجريل اوفكي ملو اوملظ بذكلاب ملكتي نا مهناسل ملعت ىتدلاب نوملكتي الو يزبتي
 نبا رش هجو نم عنصا اذام نال مهنعتماو مهيمحا انا اه برلا لوقي اذكه اذه لجال * فرعي نا اوديري ملو
 ال هذهب له # ةوادعلا هتاذ يف هلو ةمالسلاب هبيرق عم ملكتي ةشاغ مهمف تاملك سمنت ةلصن مهبلق * يبعش
 احون ةيربلا ماكأ يلعو اليوع اوذخ لابجلا يلع * يسفن مقتنت ال هلاح هذه بعش نموا برلا لوقي مهدبعتا
 | يطعاو * اوقرفتو اوزاج مياهبلا يتحو ءامسلا رويط نم دوجو توص اوعمسي مل رشبلا نوكت نا نم اوينف مهنال
 ةملكو هذه مهفيف مهف ناسنا نم د نكست ال نا نم فالتلل اذوهي ندم لعجاو نينانتلل نكاسمو ةرلهلل ميلشروا
 نم برلا لاقو * كلست ال نمل نم ةيربلا لثم تشحوتسا ضرالا تكله اذام لجا نم انربخ#ل هيلا برلا مف

 يدرلا مهبلق يضارم فلخ اوضم نكل * يتوص اوعمسي ملو مههوجو لبق تييطعا يذلا يسومان اوكرت مهنا لجا
 ءام مهيقساو ديادشلا مهمعطا انا اه ليارسا هلا برلا لوقي اذكه اذه لجال # مهوابا مهتملع يتلا مانصالا فلخو .

 برلا لوقي اذكه #* هب مهديبا نا يلا فيسلا مهيلع لسراو مهوابا الو اهوفرعي مل يتلا ممالا يف مهقزماو د ةرارم
 لستلو اعومد مكنويع لمهتلو احون مكيلع اوذخايلو اوقطنيلو * تاميكحلا يلا اولسراو اوتايلو تاحانلا اوعدا

 * انكاسم انحرطاو ضرالا انكرق انال ادج انيزخو انيقش فيك نويهص يف عمس ةيثرملا توص نأل » ءام مكنافجا
 ناآل #* احون ابتبحاص ةارملاو ةيثرم نكتانب نملعو همف تاملك مكناذا لبقتلو برلا ةملك ةوسنلا اهتيا نعمسا



 ةرهش سانلا تاوما ريصتو + عراوشلا نم بابشلاو جراخ نم لافطالا رسكيل مكاوك نم يتاو مكضرا دعص تدوملا
 ميكحلا رغتفي ال برلا لوقي اذكه # عجب نم نوكي سيلو دصاحلا فلخ بشعلا لثمو مكضرا ةعقب هجو يلع
 وه انا نأ فرعيو مهفي نا رهتفملا روتفيلف اذهب نكل * هيانغب ينغلا رغتفي الو هتوقب يوقلا رختفي الو هتمكحب
 دهعتاو برلا لوقي يتات مايا اه * برلا لوقي يتدارا ةذبب نآل ضرالا يلع لدهلاو مكاو ةمحرلا عنناص برلا
 باوم ينب يلعو نومع ينب عيمج يلعو مودا يلعو ةيذرهيلا يلعو رصم يلع # مهتافلق نينوتخملا عيمج يلع
 ريغ ليارسأ تيب لكو دسجلاب ةنوتخم ريغ ممالا لك نال ةيربلا يف ناكسلا هبجو يلع ام زج نم لك يلعو
 * مهبولقب نينوتخم<

 رشاعلا لصفلا

 نمو اوكلست ال ممالا تاقرط يف ببرلا لوقي اذكه »* ليارسا تيب اي مكيلع هب ملكت يذلا برلا لوق اوعمسا
 راهن لمع عوطقم ةضيغلا نم وه دوع ةلطاب ممالا عيارش نال * مههجوب اهنوناخخي مهنال اوناخت ال ءامسلا تامالع
 ءاوس عنصت ال اهنال اهوفاحنتت ال  ناكرمتي الف امهوددش ريماسمو تاقرطمب امه نانيزم بهذو ةضفب + كيبصو

 كولم نم كناخي ال نمف * توربجلاب كمسا وه ميظعو ميظعلا ببر اي كلثم سيل د خالص اهيف سيلز
 ميلعت اماف * كلثم كلامملا عيمجو بوعشلا ءامكح عيمج يف سيل نال مملصي كل كلملا نأل ضرالا عيمج

 يتات سيسرت نم ةغرفص ةضف نابهذي الف امه ةطورخ ةضف  اعيمج كلهيو لطبيف اهتدابعو بشغلا ةلالا ةبهر
 بمرلاو * يشمت ال اهنال عفترت ةلومح“« اريفربو اتوقاي اهنوسكي عانصلا لامعا عيمج عايصلا يداياو زافوم بهذ
 ةهلا مهل لاقي اذكه د هبضغل بوعشلا ربصت الو ضرالا دعترت هبضغ نم ملاعلا كلمو ةايحلا هلا وهو قحلا هلا وه
 ةرماعلا موقو هتوقب ضرالا عنص برلا # ءامسلا هذه تمت نمو ضرالا نم اوكلهيل ضرالاو ءامسلا عنصت مل يتلا
 ,نمم ارون جرخاو رطملل اقورب عنص ضرألا رخا نم ابحس دعصاو # ءامسلا يف ءام ةرثكو ءامسلا دم همهفبو هتمكحا

 ةلطاب * حور اهيف سيل بذكلا اوكبس مهنال هتاتوحن# غياص لك يزخ ةفرعملا نم ناسنا لك لهج # هزونك
 برلا هثاريم وه لكلا لباج نال بوقعيل هنيعب بيصنلا اذه سيل * نوكلهي مكدببعت نامز يف ةيبعل لامعا يه
 هذه ناكس لقرعا انا اه برلا لوقي اذكه نأل * نيراتعملا يف ةنكاسلا اهتيا جراخ نم كتاوق عمج + همسا

 * ينكردي مل حرجلا اذه انيقي تملق اناو ةعجوم كتبرض كراسكنا يلع ليو * كتبرض دجوت يكل ةدشب ضرالا
 عضوم الو يابخغأل دعب !دوجوم عضوم سيل نيدوجوم اوسيل يئارخو ينب تقزمت كقاقش لكو كلهو يتش كدكسم
 ةلزازو لبقا اه عامس توص # اوقرفتو يعرملا لك مهعفني مل اذه لجال برلا اوبلطي ملو أولهج يتاعر نال * يتاقشل

 الو ةقيرط ناسنالل سيل نأ ببر اي تسملع # ماعنلل ادقرمو ءانفلل !ذوبهي نادلب بترتل ءايبرجلا ضرا نم ةميظع

 مالا يلع كبصغ صفا # نيليلق انلعجت اليك بضغب الو مكح ال بر اي انبدا #* هكلسم موقيو ريسي لجر
 * ةرايد اوبرخو ليارسا اوداباو بوقعي اولكآ مهنال كلمسا عدت مل يتلا لايجالا يلعو كفرعت مل يتلا

 رشع يداحلا لصفلا ١

 ميلشيروأ ناكسو ادوهي لاخر عهع ملكتو دهعلا اذه تاملك اوعمسا # الياق ءايمرا يلا برلا لبق نم رياصلا لوقلا

 تمريصوا هب يذلا # دهعلا اذه مالك عمسي ال يذلا ناسنالا نوعلم ليارسا هلا برلا لوقي اذكه مهل لوقثو

 هب مكيصوا املك ارعمسأو يتوص اوعمسا الياق ديدحلا نوتا نم رص« ضرا نم هيف مهتدعصا يذلا مويلا يف مكيابال
 السعو انبل ضيفت اضراأ مهيطعا نأ مكيابال هب تسمسقا يذلا يمسق ميقا يكل # اهلا مكل نوكأ انأو ابعش يل نونوكتو

 جراخ نمو ادوهي ندم يف تاملكلا هذه يرقا يل برلا لاثو * بر اي نوكي ىملقو تسبجاف مويلا اذه لثم

 مروي نع مهيلا تزعوأو مكابا تدشان ينل * اولمعي ملف نيب اولمعاو دهعلا اذه تاملك اوعمسأ الياق ميلشروا
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 و

  مهعماسم اولاما الو اوعمسي ملو د يلوق اوعمسا ثملقو مهيلا تشعبو تممدقتو انموي يلأو رصم ضرا نم مهتجرخا
 ملو اوعوسي مهترما نيح دهعلا اذه يف تملق ام عيمج مهب تلزناو يدرلا هسفن ةبحم# مهنم ءرما لك كلس نكلو
 نيذلا ندلوالا مهيابا تامالظ يلا اوداع د ميلشروأ«ناكس نو اذوهي ندم يف طابر دجو يل برلا لاقو  اوعمسي

 يدهع اذوهي تيبو ليارسا تيب لطباو ابل اودبعيل ةبيرغلا ةهلاآلا فلخ نودمعي مه اهو .يلاوقأ اوعمسي نا اواشي مل
 نا نوعيطتسي ال ارورش بعشلا اذه يلع بملجا انا اه برلا لوقي اذكه اذه لجال #* مهيابل تدبع يذلا
 مه ينلا مهتهلال نوخرصيو ميلشروا ناكسو اذوهي ندم بمصهذتو #* مب] بيجتسا الف يلا نوخرصيو اهنم اوجرخ

 اوبتر ميلشروا جراخم# ددعكو اذوهي اي كلتبلا تراص كندم ىددعك نآل * مهرورش نامز يف مهونيعيل ابل نورخب#
 تسل ينال ةالصو ةبلطب مهلجا نم عرضتت الف بعشلا اذه لجا نم لصت ال تناو # لاعابل اورخبيل لكايه
 تاولصلا له ةلاذر تلمع يتيب يف ةبوبحتلا اذامل  مهيالب نامز يف هيف يننوعدي يذلا تقولا يف بيهتسا

 كمسا برلا اعد رظنملاب لظلا ةنسح ةيبي ةنوتيز * يبربت هذهب وأ كرورش كندع نوليزي ةسدقملا مودللاو
 كيلع ملكت كسرغ يذلا برلاو * تدسف اهناصغا كيلع ةدشلا ةميظع ابيف رانلا تبهتلا اهناتخ توصب
 , ينثرع بر اي #* لاعابل مهريخ“ دنع ينوبضغي نا ميل اوعنص منال اذوهي تيبو ليارسأ تيب رش لدب ارورش
 ةيدر ةروشم يلع اورواشت مهنا ملعا ملو مبذيل قاسم هيف رش ال فورخ لدم اناف #* مهلامعا ترظن ذيئيح فرعاف

 لدعلاب مكحيإ تاوقلا ببر. # دعب ركذي ال همساو .ايحالا ضرا نم هكلهنو هزبخ يف ةبشخ عضنف اولاعت نيلياق
 برلا لوقي اذكه اذه لجال * يلدع. كل تفشك ينل مهيف كلبق نم يذلا ماقتناألا رظنا بولقلاو يلكلا ربتخم

 اذه لجأل + انيديا يف تومت لو برلا مساب بنتت ال نيلياقلا يسفن نوبلطي نيذلا ثوثانا لاجر يلع هلآلا

 مهل نوكي ال * عوجلاب نوتومي مهتانبو مهونبو فيسلاب نوتومي مهنابش مهيلع علطا انا اه تاوقلا بو لوقي اذكه
 ْ .* مهدهعت هنس يف ثوثانا يف ناكسلا يلع ارورش باجا نأل ةيقب

 بو

 رشع يناثلا لصفلا

 عييمج ةميقتسم نيقفانملا قيرط نا اذامل ماكحالاب كععم ملكتا ال كعم بواجا انا نا. بر اي تنا لذع
 ديعبو مهمذ: نم تمنرنأ بيرق ةرمث أوعنصو !نالوأ اوعنص اولصاتف اسرغ مهتسرغ » نيبصخ<ع انايصع نوصعي نيذلا

 مهنال رويطلاو مياهبلا تمكله ضرألا يف نينكاسلا رش نم سبيي ضرالا بشع لكو ضرألا نزح يتم يلا مهد
 عنصت فيك تقثو كتمالس ضرا فو ليلا يلع دعتست فيك كاولحيو عرست تالجر # انقرط هللا نياعي ال اولاق.

 يئاريمراص # اهيادعا يديا يف ةبوبعصلا يسفن تييطعا يئاريم تكرت يتيب تلمها # ارورش كيلع نوملكتي
 اوعمجاو اودمعا يل يئاريم صوصل ةراغم له # اهتضغبا اذه لجال اهتوص يلع تنطعأ باغلا يف دسا لثم يف
 ةيربل يهتشملا يمسق اوطعا يبيصن اوسند يمرك اودسفا ةريثكلا ةاعرلا # اهولكايل اوتايلو لقحلا شوحو عيمج
 يف جرخم لك ىلع #* هبلق يف عضو لجر سيل هنال ءانخ ضرالا لك انفت يلجال كلالهلا ءانفلراص » ةكولسم ريغ

 * مهل يذ لكل ةمالس نوكت سيلو ضرالا فارطا يلا ضرالا فارطأ نم. لكا برلا فيس نال ءايقشالا اوتا ةيربلا

 نم مهعزنا انا اه ليارسأ يبعشل هتمستا يذلا يئاريص نيسماللا رارشالا ناويحلا عيمج لجا نم برلا لوقي

 هتاريم يف دحاو لك مهنكساو مهمحراو عجرا مهجرخا ام دعب نم نوكيو د مهطسو نم هجرخا اذوهي تميبو مهضرأ
 فلخ# نا يبعش اوملع امك برلا يح يمساب اوفلحتأ يترط نوملعتي اوملعت اذا نوكيو د هضرا يف دحاو لكو .



 | رشع ثلاثلا لصفلا |

 ةقطنم تيدتقاف + ءام يف زوجي الو كوقح يلع اهدشو ناتك ةقطنم كل نتقاو دمعا برلا لوقي اذكه
 دمعاو مقو تلوقح يلع يتلا ةقطنملا ذخ ٠ + اياق يلا برلا ةملك تناك * يوقح يلع اهتيدشو برلا ةملكك

 مايا دعب ناكو * برلا ٍينرما امك تارفلا يف اهتيفخاو تيصمف # ةرغصلا بقث يف كانه اهبخو ت تارفلا يلا
 تميضمو + كانه ابيبخت نأ كترما يتلا ةقطنملا كانه نم ذغو تارفلا يلا دمعاو مق برلا يل لاق ةريثك

 ةملك تمناكو * يشل ملصت ال ةدساف يه أذاو هترفح يذلا عضوملا نم ةقطنملا تذخأو ترفعت ت تارفلا رهن يلا

 مل مهنال #* ةريثكلا ءايربكلا هذه ميلشروا ءايربكو اذوهي ءايربك دسفا اذكه برلا لوقي اذكه .* الياق يلا برلا
 ال يتلا ةقطنملا هذه لثم نوريصيو ابل اودجسيو اهل اودبعتيل ءابرغلا ةهللا فلخ اوضمو يتاملك اوعمسي نا اوديري
 اذوهب تيب عيمجو ليارسا تيب يب قصتلا اذكه ناسنالا وقح يلا ةقطنملا برقت امك نال * يشل ملصت

 نا نوكيو ارم يلتمي قز لك بعشلا اذبل لوقتو #* يإ اوعمسي ملف فرشللو رغفللو يمسم ابعش يل اونوكيل

 ناكس ءالما انا اه برلا لوقي اذكه مبل لوقتف # ارمخ يلتمي قز لك نأ فرعن ال كل نيفراع ريغ كل نولوقي
 »+ ركسلاب ميلشروا يف سولجلا عيمجو اذوهيو .ايبنالاو ةنهكلاو مهيسارك ىلع نيسلاجلا واد ينب مبكولمو ضرالا هذه
 'وعمسأ * مهداسف نم فارتا أو قفشا الو برلا لوقي فطعا ال هنيعب اذهب. مهءائبأو مهوابأو هاخأو الحر مبقرفأو

 .لابج يلع 5 رثعت نأ لبقو اوملظت نا لبق نم ادج انهلا برلل اوطعا #* ملكت بمرلا نال اوعفرتت الو اوتصناو
 ,ايربكلا هجر نم ارم كفل دا 7 مسرور مالظلا مكاشغيو توملا لالظ كانهو أرون نوعقوتتو ةملظم
 يلع نمر را جا ليلكا نال اوعضاوت ءادوقاللو كلملل اولوق * رسكنا برلا عيطق نال اعومد مكنويع لمبتو
 اي كيدنيع عفرا * ةلماك ةولج لمكا ادوهي درط متفي نم نكي ملو تقلغ نميتلا دنع يتلا ندعلا د مكسأر

 اذا لوقت اذام * كدج" فارخ كل يطعا يذلا عيطقلا وه نيا .ايبرجلا نم كيلا نييتالا رظناو ليارسا
 يف تملق ناو #* دلت ةارعا ا ا ا ا ا ا ل ا

 هعقيت رمنلاو هدلج يشبحلا لدبيا د » كابقع رهتشتل كنفلخ ام فشك كرش ةرثك لجاأل هذه ينتباصا انامل كبلق

 عضوم يلا .ميرلا نم لومدملا ميشبلا لثم مهتدسفاو #* اديج هومتملعت يذلا يدرلا اوعنصت نا نوردقت متناف
 * بذكلا يلع تلئوتو يسومان تيسن امك برلا لوقي يومتيصع نا كبيصنو كمهس اذه" * بارخ

 لوقحلا يفو ماكلا يلع كنز ةيبرفو كليهصر كس * كتنها ربظتو كهجو هاجت لفسا كفلخ ام فشكاس
 « اضيا يتم يلا يفلخ يقنذت مل كنال ميلشروا اي كل ليولا كتالذر تيار .

 ٠ رشع عبارلا لصفلا

 تملظاو تغرفتسا اهباوباو ةيذوهيلا تنزح ه# رطملا مدع لجا نم برلا لبق نم ءايمرا يلا رياصلا لوقلا
 ' مهيعوأ اودر ءام اودج ملف رابالا يلا اوتا ءاملا يلا اهنابش اولسرا اهوامظعو © دعص ميلشروا حارصو ضرالا يلع
 اوكرتو ندلو لقحلا يف تاليالاو # مهسار اوفشك نودالفلا اويزخ رطم نكي مل هنال تينف ضرالا لامعاو #* ةغراف
 لو اوبذتجاو يباورلا يلع اوفقو ةيلقعلا ريمعلا * تابن نكي مل هنال
 ا اناطخا  انال كماما 0 اناياطخ نال تاجا سانا 0 بر اي 0 اناياطخ # بعشلا ملظ

 يعد كمل تن بر اين تناو سا نأ يطسي لجو لنمو مين كسا لفم نك 7 تيمملا

 ٠١ نآلا مهب رسي مل هللا اوقنشي ملو مهلجرا اوكرح نا.اوبحا بسعشل أذل برلا لوقي اذكه ه#» انسست ال اندلع

 ادلط بيجتسا ال اوماص نا مهنال / * تاريخا بعشلا اذه نع لصت ال يل برلا لاقو * مهملاظم
 حي
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 اه برلا ديسلإ نياكلا اهيبا تللقف * مهينفا انا تومبو عوججو فيسب نال مهب رسا ال ميابذو تاقرحت اومدق
 + عضوملا اذه فو ضرالا يلع ةمالسو اقح يطعا ينل عوج مكيف نوكي الو افيس نونياعت ال نولوقيو نوبنتي مهرايبنا
 ميجنتو ةبداك رظانمب نوبنتي مهن مهعم «تمملكت :الو مهصوا ملو :مهلسرا مل يمساب ابذك نوبنتي مهوايبنا يل برلا لاقو
 مهلسرا مل اناو ابذك يمساب نوبنتي نيذلا ءايبنالا لجا نم برلا لوقي اذكه اذه لجل #* مهبولق عدبو تاريطتو

 بعشلاو #* ءايبنالا نوكلهي عوجماو نوتومي بنحم تومب ضرألا هذه يلع عوجو فيس نوكي ال نولوقي نيذلا
 مه مهنفدي نم نوكي الو عوجلاو فيسلا هجو نص ميلشروا كلاسم يف نيحرطم نوريصيو هذبب مبل نوببتي نيذلا
 الو اليلو اراهن اعومد مكنويع نم اولمها لوقلا اذه مهل لوقتو * مهرورش مهيلع بكساو مهتانبو مهونبو مهواسنو
 ناو فيسلا ءاحرج اهف ءارعتلا يلا تجرخ نأ #* ادج ةعجوم ةيرضبو يبعش ةنبا ترسكنا راسكناب نأل فكت
 ,نمو الاذر اذوهي تللِذر له # اهوفرعي مل اقيرط اوكلس يبنلاو نهاكلا نال عوجلا عجو اهف ةنيدملا يلا تلخد
 * افشلا نمز يف بارطضا اذاو ريخ انل نكي ملو ةمالس انوجر افش انل نكي ملو انطقس !ذامل كفن تدعابت نويهص
 لطبت الركذا كادج# يسرك كلبت ال كمسا لجال فك #* كماما اناطخا انال انيابا ملظو اناياطخ بر اي انملع
 تمعنص كنال ثلوجرنو تننا وه تمنا سيلا اهعبش يطعت ءامسلا لو رطمي نم ممآلا ةبلا يف سيل د* انعم كدهع

 4 اهلك هذه

 رشع سماغلا لصنلا

 اولاق ناو  اوجرضتأو بمعشلا اذه لسرا مهعم يسفن نكت ال يهجو ملما نورهو يسوم ماق نأ يل برلا لاقوي
 عومجلا عوجلا نيذلاو فيسلل فيسلل نيذلاو توملل توملل نيذلا هلآلا برلا لوقي اذكه مهل لوقتف جرخن نيا يلا كل
 ضرآلا عابسو مىيسفتلل بالكلاو مبذلل فيسلا برلا لوقي عاونا ةعبرا مهيلع بلجاو #* يبسلل يبسلل نيذلاو
 اذوهي كلم ايقزح نب يسنم لجال ضرألا تاكلمم عيمج. يف ديادشلل مهملساو * ناسفللو لكال ءامسلا رويطو

 تمنا * كتمالس كل دري وا كيلع عرج نمو ميلشروا اي كيلع قفشي نم # ميلشروا يب عنص ام لجا نم
 يف داسفب مهدسفاو د دعب“ ميحرا ا تكادسفاو كيلع يدي ددماف ينلخ تكلس برلا لوقي ينع تفرصنا

 ممالا يلع تلج رعجبلا لسر نم رثكا مهلمارا ترثك »* مهرورش لجال يبعش اوكلها اولكثا يبعش ضرالا هباوبا
 تمرباغ اهسفن تشحؤت ةعبس دلت يتلا تنغرفا #* ةفحرو ةدعر ةتغب اهيلع تمحرط راهنلا فصن يف ةوقش نابشلاو
 مالا اهتيا انا يل ليولا + مهيادعا ملما فيسلل مهاياتب عفداس تريعو تيزخ راهنلا فصن اضيأ اهنع سمشلا

 نوكي #* يتنونعلي نيذلاب يتوق تيينف دحاو الو ينعفني ملو عفتنا مل ضرالا يف امكاح اطسقم الحر ينيتدلو فيك
 ,ادرو ديدحلا فرعيا #*ودعلا دنع ريخلاب مهتقيض نمز فو مهرورش نمز يف كل تفقو الول نوموقم مه ذا ديس اي
 نيذلا * كيادعال تادودح عيمج يبو كرورش .٠ عيمج نع ءادف بيهنلل كونك عفدأو »* تلتوق ساه

 ٍنركذا بر اي #* مكيلع دقتت يبصغ نم تدقوت اران نال اهيفرعت مل يتلا ضرآلا يف كلوح نم كنودبعتسي.
 كلل نوصعي نيذلا نم # ارييعت كلجا نم تذخا فيك فرعا حور لوطب ال يل نيدراطلا نم ينكزو يندهعتو
 عمج*» يف سلجا مل لكلا طباض برلا اهيأ »* يلع يعد كلمسأ نال يبلقل احرفو رورسلل يلا كتملك نوكتو مهنفا
 نووقتي ينونزح نيذلا !ذامل » ةرارم تيلتما ينل يدحو تسلج تدي هجو نم تيقتا نكل نييزبتسملا
 برلا لوقي اذكه اذه لجال * قدص هل سيل بذك ءام لثم يل تراص ةرياص افاعتا نيا نم ةديدش يتبرض يلع
 كيلا ءاراه نوعجريو يمف لثم نوكتف ليلذلا نم ميركلا تجرخا ناو يبجو مامأ فقتو تلدراف تمفرصنا نأ
 لجا نم كيلع نوردتقي الو نوبراحتلو نيصح سان روس لثم بعشلا اذهل كيطعاو + مهيلا عجرت الف تناو
 ظ * نيدسفملا دي نم كذقناو رارشلا دي نم كيجناو * كصلخال كعم نإ



 اذه يف ةنبا الو نبا كل نوكي الو ليارسا هلا برلا لوقي ةارما ذخات ال تناو * لاقو برلا لوق يلع ناكو
 يتاللا مهتاهما لجا نمو عضوملا اذه يف نيدوثوملا تائبلاو نيئبلا لجا نم برلا لوقي اذكه هنآل * عضوملا

 نونوكي لب نونفدي 2و نوبدني ال نوتومي بعص.تومب + ضرالا هذه يف مبنودلوي نيذلا مهيابا لجا نمو مهدلت
 اذكه * ضرالا عابسو ءامسلا رويطل اماعط مهثثح نوكتو نونفي عوجلابو نوطقسي فيسلاب ضرالا هجو يلع ةربشلل
 ا * بعشلا اذه نع يتمالس تمفرص ينل مهيلع حونتو مهبدنتل ضمت الو مهعمج يلا لخدت ال برلا لوقي
 نوبرشي الو تيملا يلع ءازعلل مهتحانص يف زبخ رسكي او » ارعش مهيلع نوفتني الو مهتاحارشت نوعنصي الو مهنوبدني
 * برشتو لكاتل مهعم سلجتف تننا لخدت ال برشلا تيب يلا * هما يلع الو هيبأ يلع .ازعلل اساك مهيقسل
 فلا توص مكمايا يف مكنيعا ماما عضوملا اذه نم لطبم انا اه ليارسا هلا برلا لوقي اذكه هنا لجا نم
 كل نولوقيف تاملكلا هذه عيمجب بععشلا تربخا اذا نوكيو * سورعلا توصو سيرعلا توصو رورسلا توصو
 لوقتف + انهلا برلا ماما اناطخا يتلا انتيطخ يه امو انملظ وه ام رورشلا هذه حيمج برلا انيلع ملكت اذامل
 * يسومان اوظفح# ملو ينوكرتو اهل اودبعتو ةبيرغلا ةهلالا فلخ اوبهدو برلا لوقي ٍوبنتجا مهءابا نأ لجا نم مبل

 نم مكحرطاف ه» ينوعيطت الا يدرلا هبلق ةيوها فلخ دحاو لك نوضمت متنا اهو مكيابا نم رثكا مترراشت متناو
 اذه لجال * ةمحر مكنوطعي ال نيذلا رخآ ةهلا نودبعتف مكرابا الو متنا اهوفرعت مل يتلا ضرلا يلا ضرالا هذه

 اهتيطعا يتلا مهضرا يلا مهدراو كانه اويصقا ثيح روكلا عيمج نمو .ايبرجهلا نم ليارسأ تيب دعصا يذلا
 قوف مهنوداطصيف ءامكح نيدايص لسرا هذه دعبو مهنوديصيف برلا لوقي نيريثك نيدايص لسرا انا اه #* مهيابال

 * ينيع ماما مهتامالظ فخت ملو مهترط عيمج يلع ينيع نال * روخصلا . ةبقثا نمو لاع لت لك قوفو لبج لك
 اهيأ * يئاريم اهب ءاطخ يتلا مهماثابو مهتااذر ممرب يضرا اهب اوسند يتلا مهاياطخبو ةفعضم مهتامالظب مهيفاكاو
 مانصالا انوابا تنتتا اقح نولوقيو ضرالا رخا نم ممالا يتات كيلا ءاوسالا مايا يف ياجلمو يتنوغمو يتوق ببرلا
 كلذ يف مهل نلعا انا اه اذه لجال # ةهلاب يه تسيلو هلا هل ناسنالا عنضيا * ةعفنم مهيف سيلو ابذك
 : + برلا يمسأ نأ نوفرعيو يتوق مهفرعاو يدي نامزلا

 رشع عباسلا لصفلا 0 1

 اوركذ ام اذا # مهحباذم نورك يلعو مهبولت أولا يلع ةموسوم ةقرطم رافظأو ديدح ملقب ةيوتكم ادوهي ةيطخ

 كتيطعا يذلا ثاريملا نم كفرصاو * برلا لوقي كاياطخ لجا نم اهلعحا بهنلل مكيشاومو مكلاوما
 لوقي اذكه # دبالا يلا ةدقتم لازت الو يبصغب تمحدقت ارانلا نلل اهفرعت ال يتلا ضرالا يف تلدعال كدبعتساو
 لثم ريصيف »* ببرلا نم ديعب هبلتو هيلع ةعارذ مهل دنسيو ناسنآ يلع لكوتلا هل يذلا ناسنالا نوعلم برلا
 ال يتلا ةعلام ضرا ينو ةيربلا فو حابسلا يف نكسيو يتا اذا ريحملا نياعت ال هذه ةيربلا يف يتلا ةيلقحلا افرطلا

 تو هايملا دنع بيصعغلا دوعلا لثم ريصيف # هواجر برلإ نوكيو برلاب قثو يذلا ناسنالا ترابمو #0 نكست
 عنصي صقني الو رطملا مدع ةنس يف فاخ# الو ةليلظ ناصخا هيف ريصتو رمحلا يتا اذا فاخخي الو هلوصا عرفي ةواددلا
 يططعال يلكلا نحتمماو بولقلا صحا برلا انا + هفرعي نمف ناسنالا وهف لك نم رثكا قيمعلا بلقلا * ةرمث
 همايا فصن يف مكحب سيل هانغ عناصلا دلت مل ام تععمج ةلجسسا تتتوص # هلامعا رامثكو هقرطك دحاو لك



 جا

 همم مع

 اورضيبل كنوبنتجي نيذلا عيمج عيمجلا * برلا ليارسا ءاحر انسدقم عفترم يسرك د * ًالهاج ريصي هرخاوأ ىو هكرتي

 ا ضخ ينصلخ افشاف ٠ - ب يلح ١ 2 0 عوبشي ل اوكرت مهنا اوبتكيل و يلع كنم نودعاهتملا

 يدر ب ريرشلا مود ف يلع قفشا ةيرغلل يل صت ال تننا + كاجو ماما يحفشم نم تنازرإبلاب ملعت

 دمعا برلا لوقي اذكه #* ةفعضم ةرسك مهرسكا اريرش ءابو مهيلع بلجا انا الو مه اوعزجتتل انا جرجا 1و ينودرطا
 * ميلشروا باوبا عيمج يفو مهنم نوجرخ# نيذلاو اذوب كولم مهيف نيلخدي نيذلا كبعش ينب باوبا يف فقو
 اوظفتحا برلا لوقي اذكه »* باوبالا هذه ين نولخادلا ميلشروأ لكو ادوبي تلولم اي برلا لوق اوعمسأ مهل لوقتو

 موي ين مكتويب نم الامحا اوحرخت الو 0 باويا يف ارجرخت الو تريعلا موي يف الامحا اوعفرت الو 0

 ةنيدملا هذه باوبا يف الامحا 0 الأ 5 لوقي ينم م نا نوكيو 5 ينعمسي الا 0 نم رثكا مهياتر

 ةذه 0 ميلشروأ ناكسو اذوهي لح ماسر ءالواه مهبكارم يلغ نوبكارلاو دواد يسرك يلع سولجلا .اسورلاو
 نمو لبجلا نمو ءارمتلا نمو نيماينب ضرا نمو ميلشروا لوح نمو اذوهي ندم نم نوتايو # دبالا يلا ةنيدملا
 مل نأ نوكيو * برلا تيب يلا ةححبست نولمحت انابلو انمو اروخإو ةحمياذو تاقرحم نولمحت نميتلا وح ضرألا
 اهباوبا يف اران لعشاف توبسلا موي ف ميلشروا باوبا يف اولخدتو الامحأ اوعفرت الا توبسلا موي أوسدقتل ينم أوعمست

 7 اغطت الو ميلشروأ ةقزأ لكلتو

 رشع سماثلا لصنلا

 + يلاوقا عمست كانهو يروخافلا تيب يلا لزناو مق # الياق ءايمرا يلا برلا لبق ننم رياصلا لوقلا
 رخآ .انإ 0 ةديب هعنص يذلأ ءانالا طقسف جحا يلع مع علم وه دو يوغافلا تي 3 تدل

 مهساسا ةكلمم يلعرا ا عيا اذا 0 يف نونوكت مكنا يروخافلا نيلط لثم اه ليارسأ تميب

 5 يثوص 0 3 ينناما رورخلا نوعنصيف 7 اهسرغاو ابيينبا نأ تاكلمم يلعو معأ يلع كاي كتمملكت داو

 انا ههو ميلشروا ناكس يلعو اذوهي لاجر نع تلق نالاو # مهل اهعنصا نا اهب تملكت يتلا تاريخلا عيمج نع

 اولاقق + ةديج مكلامعا اوعنصاو ةيدرلا هقيرط نم دحاو لك عجريلف ةركف مكيلع ركفتاو ارورش مكيلع بلجا
 اولاسا برلا لوقي اذكه اذه لجال # يدرلا هبلق تايضرم دحاو لك عنصنو يضمن انتاعيجرت فلخ انال عجشتت
 ةرخصلا نم يدثلا ينفت له #* ادج ميلشروا يرذعلا يلا اهتعنص يتلا تابوهرملا هذهب عمس نم ممالا 6
 مهتاقرل : نوفعضيو لطابلل أورخع# .ييسنا يبعش نلل ل .املا ليمي وا نانبل نم جلشلاو

 م اولاعت اولاقف مهكاله موي مهرهظا مهيادعا 5 مهددبا مومس مير لثم مهسور نوكرتتو 6
 عمسنو ناسللاب هيرضتف اولاعت يبنلا نص لوقلاو مهفلا نم يارلاو نهاكلا نم سومان ديبي ال هنال ةركف ءايمرا
 امالك اوملكت مهنال ارورش تاريغلا ضوع يناكيا يتلدعم توص بهتساو بر اي ينعمسا # هلاوقا عيمج

 . مهيطعا اذه لجل 1 سو دي عدو او 01و هد ردو !نيعبأ رام ا



 لا

 * اخاخن يل اوفخاو يكسمل الوق اوريخت مهنال ةتغب صوصللا مهيلع بلجا مهتويب يف خرصلا نكتل * برعلا

 تقل ا الون د ما ا اا دو ناو تاو ادا رس

 رشع عساتلا لصفلا

 جرختو #* ةنهكلا خيش نمو كبعش خويش نم تاهو ايفزخ الوبج ازارك شتقاو دمعا يل برلا لاق ذيئيح
 * نذا كعم اهب ملكتا يتلا لاوقالا عيمج كانه ءارقاو ثيشرح باب ةلابق وه يذلا منه ينب يداو يلا
 هلا برلا لوقي اذكه باوبالا هذه يف نولخادلاو ميلشروا ناكسو اذوبهي كولم اي برلا تاملك اومعسا مبل لوقتو
 اوبرغو لوبنتحا مهنا لحأ نم *« هاندا نطت عصمس مم لك يتح ا ارورش عضوملا اذه يلع باجا .انأ اه ليارسأ

 * ةيكزلا ءامدلا "نم عضوملا اذه اولمو مهكولم الو مهوابا الو مه اهوفرعي مل يتلا ةبيرغلا ةهللل هيف اورخو عضوملا اذه
 مايا اه اذه لجأل * يبلق يف هب تركت الو هلقا ملو هب مهرمأ مل ام رانلاب مهينب اوقرحيال لاعابل فراشم اونبو

 يارو اذوهي يار مبداو 0 مبذلا يداو نكل مونا نب يداو او عضوملا اذه يلع ربعم يعدي الف برلا لوقي يتات
 ءامسلا رويطل اماعط مهاتوم عفداو مهسفنا يبلاط يديا فو مهيادعا ام فيسلاب مهحرطاو عضوملا اذه ف ميلشروا

 * اهتبرض لك لجا نم رفصيو سبعي اهيلع رمي نم لك ريفصللو ءانفلل ةنيدملا هذه بتراو »* ضرالا شوحولو
 * مهوادعا هب مهنورصاحي يذلا راصحلا فو مزملا يف هبيرق موه لكاي دحاو لكو مهتانب موحلو مهينب موكل نولكأيو

 هذهو بعشلا اذه رسكا اذكه برلا لوقي اذكه لوقتو * كعم .نيجراخلا لاجرلا ينيعل زاركلا اذه رسكتو .
 اذكه د هيف نفدي عضوم مدع نم ثافاط يف نوننديو دعب ربج نا نكمي ال يذلا فزتلا ءانالا رسك امك ةنيدملا
 ثاولم تويبو ميلشروا تويبو * ةطقاس لثم ةنيدملا عفدال هيف ناكسلابو برلا لوقي عضوملا اذهب عبنصا

 دانجا لكل ةعطسالا يلع اورخب اهيف يتلا تويبلا عيمج يف يتلا تاساجنلا نم طقاسلا عضوملا لثمك نوريصي اذوهي
 يف فقوو ءابنتيل ببرلا هلسرا ثيح ثافاط عضوم ربعم نم ءايمرا يتاو # ةبيرغلا ةبلال ريراوقلا اوقاراو ءامسلا
 عيمج يلعو ارورش ةنيدملا هذه يلع بلجا انأ اه برلا لوقي اذكه * بسعشلا عيمجل لاقو برلا تيب راد
 * يتاملك اوعمسي الا مهتبقر اوظلغ مهنال اهندم يلعو اهيلع اهب تمملكت يتلا رورشلا لك اهارق يلعو ندملا

 ظ نورشعلا لصفلا
 يف هاقلاو هبرضف * تاملكلا هذهب ءابنتي ءاممرا برلا تيب مدقم ميقأ ناك اذهو نهاكلا ريما نب روش عسمسو

 ” ىرمملا نم ءايمرا روشعف يرخاو د: برلا تيب يف ناك يذلا يلعالا بترملا تيبلا باب يف ناك يذلا قرمملا
 ةواجلل كعفدأ انا اه برلا لوقي اذكه اذه لجال # ايلج“ نكل روشهن كمسا برلا اعد سيل ءايمرا هل لاقف
 مهنولجلو لباب كلم يديأ يلا ادوبي لك عفدأو نار اطنت كانيعو مهيادعأ فيسب نوطقسيو كياقدصا حيمج عم

 مهيادعأ يديأ يلا ادوهي كلم زونك عيمجو اهباعتا عيمجو هنيدملا هذه ةوق لك عفداو ه* فيسلاب مهنوعطقيو

 تمنرنأ نفدت كانهو تومت لباب يفو يبسلا ف 0 كتيب ف ناكسلا عيمجو تمنأو لباب يلا مهنوقوسيو

 ةكحن ترص تبلغف ينتكسم تعيغلاف بر اي يننعدخ » بذكلاب لا نيذلا كباحسا عيمجو

 لك .زهللو رييعتلل يل تراص برلا ةملك نال ةوقشو انزح اوعدا ىتعزا رملا يلوقب ينل » يب اوزهم راهنلا لك تللمك
 نك ينو ريضتاو يماظع يف ةبهتلم ةدقوتم ران لثم راصو مسالا اذهب ملكتا الو برلا مساب يمسا ال تلقو * يراهن
 لاجرلا عيمج اي هيلع ثبنو اوثب يلوح نم نيعمتجملا نيريثكلا مذ تنعمس ينال * لمتحا نا قطا ملو ةيحان
 اذه هم لجل يوق دييات لثمك يعم برلاو #»* هنم انماقتنأ ذخانو هيلع ردتقنو عدخ ناك نا هتركف اوظفحا هياقدصأ

 ربتغم ,برلا اهيا «رهدلا ذنم يسنت 3 يتلا مهتتناها اومهغي مل مهنال ادج اويزخ اومهفي نا اوردقي ملو اودرط



 ناسنا سيل نوملكتي اذكه سيل اوعمساو نآلا اوتصنا #* اوعجري نا اوديري ملو مهتعدبب اوكسمتو انو افارصنا
 يف عقعقلاو # هليهص نم ناقرع ناصح لثم هيرج نع فكنا يرجي يذلا تمعنص يذلا ام الياق هرش نم بوتي
 * ببرلا ماكحا فرعي مل يبعشو مهلوخد تاقوا اوظفح ريفاصعلاو لقحلا ةونوئسو ةماميلا اهتقو تفرع ءامسلا
 اوعدخو ءامكحلا اويزخ # الطاب ةبتكلل بذاكلا ميوقتلا راص انعم وه بمرلا سومانو ءامكح نحن انا نولوقت فيك
 نيثراولل مهلوقحو نيرخآل مهاسن يطعا اذه لجال + مهيف يتلا ةمكحلا يه نيا برلا ةملك اوذبن مهنال اولذحناو

 مهعيمج مهتنهك يلاو ةبذكلا مهايبنا نمو اركم اوركم مهريبك يلاو مهريغص نم نآل برلا لوقي مهتالغ نوعمجو
 اولمع مهنال مهسفنال اوزخ #* مالس سيلو مالس مالس اولوقيو حزملاب يبعش راسكنا نوهبشيو # روزلاو ءالبلا نوبكتري
 'نوبكني منلزني يذلا تقولا ينو اعرصلا عم اوطقسي كلذ لجا نم اوفرعي ال فافكلاو يزحلا نم نوزخمي الو ةساملا
 قاروالاو نيت ةرجح* يف دوجوم نيت الو تامركلا يف !ادوجوم بنع سيل برلا لوقي اكاله مهكلها * برلا لوقي
 انال ةرارم ءام اناقساو انحرط هللا نآل حرطننو ةنيصعلا ندملا يف لخدنف اوعمتجا سولج نعن اذامل * تطقاست
 ةدح توص عمسأ '»* نأد نم ةعرصلا اهو افيشلا تقو يف تاحلاصلا نكت ملف ةمالسلل انعمتجا #* هماما اناطخا

 .* اهيف ناكسلاو ةنيدملا اهلامكب ضرالا لكايو يتايو ضرالا لك هنم تارلزت هليخ ةيسورف ليهم توص نم هلويخ

 ريهتتو * افش مهل سيلو مكنوغدليو يقرت نا نكمي سيل يتلا ةتيمم تايح مكيلع لسرأ انا اه يأ لجأ نم

 وه سيل كلم وأ نويهص يف وه سيل برلا له ةديعب ضرا نم يبعش ةنبا خارص تدوص اه * عجولاب مكبلق
 * صاخت مل نحنو داصحلا بهذ فيصلا ربع # ةبيرغلا ليطابالابو مهتاتونمب ينوبضغا مهنا لجا نم كانه
 وا ةينوفلق ناعلج ف دوجوم سيل له # دلت يتلا لثم عاجوالا يب تيوق ةريهلاب تملظا يبعش ةذبا راسكناب
 ظ * يبعش ةنبا افش دعصي مل !ذامل كانهوه سيل بيبط

 عساتلا لصفلا ْ
 يف ينيطعي نم د يبعش هنبأ نيمشهتمو اليلو ارابن يبعش بدناف عومد عوبني ينيعو ءام يسأرل يطعي نم

 لثم بذكلاب مهنسلا اورتواو #* ةاصع عمج* نونزي مهعيمج مهنال مهنع بهداو يبعش كرتاو اريخا ازرح ةيربلا
 نم دحاو لك »* برلا لوقي ينوفرعي ملو رورش يلا رورش نم اوجرخ مهنال ضرألا يلع يوق ناميا سيلو سوقلا
 هقيدص يلع دحاو لكو * شغب ريسي قيدص لكو بقعلا بقرعي حا لك نأل اوقنت ال مكتوخابو اوظفتحا هبيرق
 شغ يلع شفو ابر يلع ابر # اوعجريل اوفكي ملو اوملظ بذكلاب ملكتي نا مهنا ملعت ىتدلاب نوملكتي الو يزبتي
 نبا رش هجو نم عنصا اذام ٍنأل مهنحتماو مهيمحا انا اه برلا لوقي اذكه اذه لجال » ٍبرنرعي نا اوديري ملو
 ال هذهب له # ةوادعلا هتاذ يف هلو ةمالسلاب هبيرق عم ملكتي ةشاغ مهمف تاملك سحخنت ةلصن مهبلق * يبعش

 احون ةيربلا ماكا يلعو اليوع اوذخ لابجلا يلع * يسفن مقتنت ال هلاح هذه بعش نموا برلا لوقي مهدبعتا
 | يطعاو #* اوقرفتو اوزاج مياهبلا يتحو ءامسلا رويط نم دوجو توص اوعمسي مل رشبلا نوكت نأ نم اوينف مهنال
 ةملكو هذه مهفيف مهف ناسنا نم # نكست ال نا نم فالتلل اذوهي ندم لعجاو نينانتلل نكاسمو ةولختلل ميلشروا
 نم برلا لاقو * كلست ال نمل نم ةيربلا لْثم تشحوتسا ضرالا تكله اذام لجا نم انربختبل هيلا برلا مف

 يدرلا مهبلق يضارم فلخ اوضم نكل * يتوص اوعمسي ملو مههوجو لبق تميطعا يذلا يسومان اوكرت مهنا لجا
 ءام مهييقساو ديادشلا مهمعطأ انا اه ليارسا هلا. برلا لوقي اذكه اذه لجال + مهوابا مهتملع يتلا مانصالا فلخو
 برلا لوقي اذكه #* هب مهديبا نا يلا فيسلا مهيلع لسراو مهوابا الو اهوفرعي مل يتلا ممالا يف مهقزماو »* ةرارم
 لستلو اعومد مكنويع لمهتلو احون مكيلع اوذخايلو اوقطنيلو * تاميكدلا يلا اولسراو اوتايلو تاعتانلا اوعدا

 * انكاسم انحرطاو ضرألا انكرق انال ادج انيزخو انيقش فيك نويهص يف عمس ةيثرملا توص نآل » ءام مكنانجا
 نآل #* احون اهبتبحاص ةارملاو ةيثرم نكتانب نملعو همف تاملك مكناذا لبقتلو برلا ةملك ةوسنلا اهتيا نعمسا



 ةرهش سانلا تاومأ ريصتو د»* عراوشلا نم بابشلاو براغ نم لافطالا رسكيل مكاوك نم يتأو مكضرأ دعم 26

 ميكحلا رغتفي ال برلا لوقي اذكه * عمبخلا نم نوكي سيلو ول و
 وه انا نا فرعيو مبفي نا رهتفملا روتفيلف اذهب نكل * هيانغب ينغلا رغتفي الو هتوقب يوقلا رختشل الو هتمكحب
 دهعتاو برلا لوقي يتات مايا اه برا لوقي يتدارا هذبب نال ضرالا يلع لدعلاو مكهلاو ةمحرلا عيناص برلا

 باوم ينب يلعو نومع ينب عيمج يلعو مودا يلعو ةيدوهبلا يلعو رصم يلع # مهتافلق نينوتخملا عيمج يلع

 ريغ ليارسأ تيب لكو دسجلاب ةنوتخ“ ريغ ممالا لك نال ةيربلا يف ناكسلا هبجو يلع ام زج نم لك يلعو
 * مهبولقب نينوتح“

 > رشاعلا لصفلا

 نمو اوكلست ال ممالا تاقرط يف ببرلا لوقي اذكه #* ليارسا تيب اي مكيلع هب ملكت يذلا برلا لوق اوعمسا
 راج لمع عوطقم ةضيغلا نم وه دوع ةلطاب ممألا عيارش نآلا * مههجوب اهنوفاخا مهنال اوفامحت ال ء.امسلا تامالع

 ءاوس عنصت ال اهنال اهوفاخت * ناكرمتي الف امهوددش ريماسمو تاقرطمب امه نانيزم بهذو ةضغب + كيبصو

 1 هيب ا مياظعو. :ميظملا ببر اي كلفم سيل *« م اهييف سيل

 ينات سيسرت م ةنرغم ةق نابحذي طف امه ةطورغم ةدف هايج لا يووم ماجعب
 بمرلاو :* يثسمت : ١ اهنال عفترت ةلومح“ اريفربو اتوقاي اهنوسكي عانصلا لامعا عيمج غايصلا يداياو زافوم هبهذ

 هلا ميل لاب اذكه * هبضغل بوعشلا ربصت الو ضرالا دعترت هبضغ نم ملاعلا كلمو ةايعلا هلا وه, ىلا هلا وه
 ةرماعلا موقو هثوقب ضرأآلا عضص برلا 03 ءامسلا هده تك نو ضرالا نم اوكلهيل ضرألاو ءايهسلا عنصت مل يتلا

 ,نمم ارون جرخاو رطملل اقورب عنص ضرآلا رخا نم ابحمس دعصاو # ءامسلا يف ءام ةرثكو ءامسلا دم همهفبو هتمكحا

 ةلطاب »* حور '"اهبف سيل بذكلا أوكبس مهنال هتاتوحنمب ةياص لك يزخ ةفرعملا نم ناسنا لك لهجح #* هزونك

 برلا هثاريم وه لكلا لباج نال بوقعيل هنيعب بيصنلا !ذه سيل © نو اهي يديعت نامر ل ةيدشل لامعا ىف
 هذه ناكس لقرعأ انا اه برلا لوقي اذكه نآل # يراسل ١ يل تكا اهترإ يراعت نم تانارت ممع * ةمسأ
 * ينكردي مل حرجلا اذه انيقي تملق اناو ةعجوم كتبرض كراسكنا يلع ليو * كتبرض دجوت يكل ةدشب ضرالا

 ع ا وو ل سل وو ل د ب سئل ل لات
 ةلزلزو لبقا اه عامس توص # اوقرفتو 0 لحال ببرلا اوبلطي ملو أواهج يتاعر نال * يقاقشل

 الو ةقيرط ناسنالل سيل نا بر اي تسملع #* ماعنلل !دقرمو .انفلل اذوبهي نادلب بترتل ءايبرجلا ضرا نم ةميظع

  ممألا يلع كبضغ ضفا * نيليلق انلعجت اليك بضغب الو مكحب ال بر اي انبدا * هكلسم موقيو ريسي لجر
 * هرايد اوبرخو ليارسأ اوداباو بوقعي اولكآ مهن كلمسا جدت مل يتلا لايجالا يلعو كفرعت مل يتلا

 رشع يداحلا لصفلا

 مياشروأ ناكسو اذوب لاجر عي ملكتو دهعلا اذه تاملك اوعمسأ د الياق ,ايمرا يلا برلا لبق نم رياصلا لوقلا

 تميصوا هب يذلا # دهعلا اذه مالك عمسي آل يذلا ناسنالا نوعلم ليارسا هلا برلا لوقي اذكه * مهل لوقتو

 هب مكيصوأ املك اوعمساو يتوص اوعمسأ الياق ديدعلا نوتا نم رص« ضرا نم هيف مهتدعصا يذلا مويلا يف مكيابال
 السعو انبل ضيفت اضرأ مهيطعا نأ مكيابال هب تممسقا يذلا يمسق د + اهلا مكل نوكا اناو ابعش يل نونوكتو

 جيراخ نمو ادوهي ندم ف تاملكلا هذه يرقا يل برا لاقو : هبي اي نوكي ىملقو تبيبحاف مويلا أآذه لثم

 .. نمم مهيلأ تزعوأو مكابا تددشان يلل * اولمعي ملف نهب ل دهعلا اذه تاملك اوعمسا الياف ميلشروا
 ا : ْ



 ] يع راك الو اوعمسي م * يوق اركمما كملقو 0 00 تممدقتو انموي 000 ضرأ 0 0

 ا نيلالا مهيابا تاما يلا ارداف 2 ميلشروأ .ناكس فو ادوهي د ف طاير 8 يل برلا لاقو ان

 يدهع اذوهي تيبو ليارسا تيب لطباو ابل اودبعيل ةبيرغلا ةهلالا فلخ نودمعي مه اهو .يلاوقا اوعمسي نا اواشي مل
 نا نوعيطتسي ال ارورش بعشلا أذه يلع بملجا انا اه برلا لوقي اذكه» اذه لجال # مهيابال تدبع يذلا

 مه ينلا مهتهلال نوخرصيو ميلشروا ناكسو اذوهي ندم بصهذتو م بيهتسا الف يلا نوخرصيو اهنم اوجرخ#
 اوبتر ميلشروا جراخم ددعكو !دوهي اي كلتبلا تراص كندم ىددعك نأل * مهرورش نامز يف مهونيعيل اهل نورخم
 تسل ينال ةالصو ةبلطب مهلجا نم عرضتت الو بعشلا اذه لجا نم لصت ال تناو * لاعابل اورخستا لكايه
 تاولصلا له ةلاذر تلمع ينيب يف ةبوبحتلا اذامل * مهيالب نامز يف هيف يننوعدي يذلا تقولا يف بيهتسا
 كمسا برلا اعد رظنملاب لظلا ةنسح ةيبي ةنوتيز #* يبرهت هذهب وأ 10 ةسدقملا موعللاو

 كيلع ملكت كسرغ يذلا برلاو * تدسف اهناصغا كيلع ةدشلا ةميظع ابهيف رانلا تمبهتلا اهناتخ توصب

 | ينفرع بر اي * لاعابل مهريخ“ دنع ٍنوبضغي نأ مهل اوعنص مبنال اذوهي تيبو ليارسأ تيب رش لدب ارورش
 ةيدر ةروشم يلع اورواشت مهنال ملعا ملو مبذيل قاسم هيف رش ال فورخ لثم اناف + ميلامعا فراطت ديلي تترعاف

 ناي د جاوا + دعب ركذي ال همسأو ءايحالا ضرا نم هكلهنو هزبخ يف ةبشخ عضنف اولاعت نيلياق

 برلا لوقي اذكه اذه لحال د قلل وضل ل وللا تالت م حلا ماقتنألا رظنا بولقلاو يلعلا ربت

 اذه لجال # انيديا يف تومت الو بمرلا مساب بنتت ال نيلياقلا يسفن نوبلطي نيذلا ثوثانا لاجر يلع هلال
 04 نوكي الو * عوجلاب نوتومي مهتانبو مهونبو تسلا نوتومي مهنابش مهيلع علطا انا اه تاوقلا بو لوقي اذكه

 0 ا ل لا

 رشع يناثلا لصفلأا

 عييمج ةميقتسم نيقفانملا قيرط نا اذامل ماكحالاب كععم ملكتا ال كعم بواجا انا ينل بر اي تنا لدع
 ديعبو مهمف: نم تمنأ بيرق ةرمث اوعنصو 0 أوعنص ويصأتفا اسرغ - » نيبصخ“ 2 0 0 3

 ياررصر مياهبلا تمكله ضرالا يف ىيلكابتلا وع نم نحسب ىلا ٠ بشع لكو ضرالا نر ينم يلا -
 عنصت فيك تمقثو كلتتمالس ضرأ يو ليخلا يلع دعتست, فيك ثاولمبو عرست كتالحر # انقرط هنا نياعب 1 اولا

 مهنأل مهنمأت 0 أوعمتجاو كنلخ نم أوخرص. مهو تىب اوردغ رخاآلاو كيبأ تميبو كتوخا: ند د ندرألا جاجنرا يف

 يئاريم راص د + اهيادعأ يديا يف ةبوبحملا يسفن تيطعا ياريم تمرت يتيب تلمها ب ارورافب تلتلع نوملكتب

 ارعمجاو اردقعا يل ياردم ضرس ةراغم له * اهتضغبا اذه لجال اهتوص يلع تنطعأ باغلا يف دسأ لئثم 5

 ةيربل يهتشملا يمسق اوطعا يبيصن اوسند يمرك اودسنا ةريثكلا ةاعرلا # اهولكايل اوتايلو لقحلا شوحو عيمج
 يف جرخم لك يلع ٠ ا ءانخ ضرآلا لك انفت يلجال كالهلا ءانفل راص * ةكولسم ريغ

 * محل يذ لكل ةمالس نوكت سيلو ضرالا فارلا يلا ضرال فارطا - نك برلا فيس نل .ايقشالا و ةيربلا

 نم 2 انا اه ليارسأ يبعشل هتمستا يذلا ا نيسماللا رارشالا 0 ا لوغي

 هتأريم َ دحاو لك مهنكساو مهمحراو عجرا مهجرخا ام دعب نم نوكيو د مهطسو نم هجرخا اذوهي تسيبو مهضرا
 فلحل ن يبعش اوملع امك برلا يح يمساب اوفلعست يترط نوملعتي اوملعت اذا نوكيو 0 ا



 | رشع كلاثلا لصفلا ظ

 ةقطنم تينتقاف #0 ءام يف زوجي الل كوقح يلع اهدشو ناتك ةقطنم كل نتقاو دمعا برلا لوقي اذكه
 دمعأو مقو كوقح يلع يتلا ةقطنملا ذخ ٠ + الياق يلا برلا ةملك تمناكو * يرقح يلع اهتيدشو برلا ةملكك ٠

 مايا دعب ناكو * برلا ٍنرما امك تارفلا يف اهتيفخاو تيصمف # ةرغصلا بقث يف كانه اهبخو تارفلا يلا
 تيضمو # كانه ابهيبخت نا كترما يتلا ةقطنملا كانه نم ذخو تارفلا يلا دمعاو مق برلا يل لاق ةريثك
 ةملك تمناكو * يذل قلت 3 ةكنات ىو اذوب مراعي يذلا عضرملا نم ةفطنملا تادخاو تريعأ دك تارفلا رهن يلا

 مل مبنال * ةريثكلا ءايربكلا هذه ميلشروا .ايربكو اذوهي ءايربك دسفأ اذكه برلا لوقي اذكه # الياق يلا برلا

 2 يتلا ةقطنملا هذه لثم نوريصيو ابل اودجسلو اهل اودبعتيل ءابرغلا ةهلالا فلخ أوضمو يتاملك اوعمسي نأ اوديري

 اذوهب تيب عيمجو ليارسا تيب يب قصتلا اذكه ناسنالا وقح يلا ةقطنملا برقت امك نآل » يشل ملصت

 ذا نوكيو ارم يلتمي قز لك بعشلا اذبل لوقتو * يل اوعمسي ملف فرشللو رغغفللو يمسم ابعش يب اونوكيل
 ناكس ءالمأ انا اه برلا لوقي اذكه مهل لوقتف  ارمخ يلتمي قز لك نا فرعن ا) كلل نيفراع ريغ كل نولوقي
 * ركسلاب ميلشروا يف سولجلا عيمجو اذوهيو .ايبنالاو ةنهكلاو مهيسارك يلع نيسلاجلا دواد ينب مهكولمو ضرالا هذه
 ',عمسأ » مهداسف نم فارتا لو قفشا الو برلا لوقي فطعا ال هنيعب أذهب  مهءادبأو مهوأبأو هاخاو الحر مهقرفاو

 .لابج يلع مكلجرا رثعت نا لبقو اوملظت نأ لبق نم ادم“ انهلا برلل اوطعا # ملكت برلا نال اوعفرتت الو اوتصناو

 ءايربكلا هجو نم ارس مكسفن يكبت د اوعمست مل نا مالظلا مكاشغيو توملا لالظ كانهو ارون نوعقوتتو ةملظم
 يلع نع عزن دجملا ليلكا نال اوعضاوت ءايوقالو كلملل اولوق * رسكنا برلا عيطق نال اعومد مكنويع لمبتو
 اي كينيع عفرا # ةلماك ةولج لمكا اذوهي درط متفي نم نكي ملو تقلغ نميتلا دنع يتلا ندعلا * مكسار
 اذا لوقت اذام * ثلدجم فارخ كل يطعا يذلا عيطقلا وه نيا .ءايبرجلا نم كيلا نييتالا رظناو ليارسا
 يف تلق ناو #* دلت ةارما لثم سيل كنوذخاي تاقلط يه سيل ذيمالت كيلع ايدب مهتملع تنناو كودهعت
 هعقيت رمنلاو هدلج يشبحلا لدبيا 1 ةرثك لجال هذه يسباصا اذامل كبلق
 عضوم ىلا ميرلا نم لومعفلا ميشبلا لثم مهتدسفاو # اديج هومتملعت يذلا يدرلا اوعنصت نأ نوردقت متناف
 * بذكلا يلع تلكوتو يسومان تيسن امك برلا لوقي ينومتيصع نا كبيصنو كمهس اذه" * بارخ

 ارا لورا دلل ةبيرغو كليهصو كقسفو #* كتنها ربظتو كهجو هاجت لفسا كفلخ ام فشكاس
 0 ص يل ا را لل '

 | رشع عبارلا لصفلا

 تمملظاو تغرفتسا اهباوباو ةيذوهيلا تنزح #* رطملا مدع لجا نم برلا لبق نم ءايمرا يلا رياصلا لوقلا
 مهتيعوا اودر ءام اودج ملف رابالا يلا اوتا ءاملا يلا اهنابش اولسرا اهوامظعو + دعص ميلشروا حارصو ضرالا ىلع
 اوكرتو ندلو لقحلا يف تاليالا» #* مهسار اوفشك نودالفلا اويزخ رطم نكي مل هنال تينف ضرالا لامعاو #* ةغراف
 0 ع او طم ا ارح يباورلا يلع اوفقو ةيلقعلا ريمحلا * تابن نكي مل هنال
 * كيلا اناطخا انال كسماما ةريثك اناياطخ نال كلجا نم انل عنصا بر اي انب تمفقو اناياطخ د#* بسعشلا ملظ
 ا ا م رم نامز يف صلخ 7-0 ليارسا هاجر اي

 ةذب نآلا مهب رسي مل هللا اوقفشي ملو مهلجرا 58 نا اودع بعشلا أذل بلا لوقي اذكه د انمسنت ل اندلع

 :ةبلط بيمهتسا ال اوماص نا مهنال ٠ * تاريخغلل بعشلا اذه نع لصت ال يل برلا لاقو * مهملاظم
2 16 3 



 اه برلا ديسلا نياكلا اهيأ تملقف #* مهينفا انا تومبو عوجاو فيسب نال مهب رسا ال ميابزو تاقرح# اومدق
 * عضوملا اذه بو ضرألا يلع ةمالسو اقح يطعا ينل عوج مكيف نوكي او افيس نونياعت ال نولوقيو نوبنتي مهوايبنا
 ميجنتو ةبذاك رظانمب نوبنتي مهنال مهعم ٠تمملكت :الو مهصوأ ملو مهلسرا مل يمساب ابذك نوبنتي مهوايبنا يل برلا لاقو
 مهلسرا مل اناو ابذك يمساب نوبنتي نيذلا ءايبنالا لجا نم برلا لوقي اذكه اذه لجت # مهبولق عدبو تاريطتو
 بعشلاو *  ءايبثالا نوكلبي عوجاو نوتومي بحمص تومب ضرألا هذه يلع عوجو فيس نوكي ال نولوقي نيذلا
 مه مهنفدي نم نوكي الل عوجلا»و فيسلا هجو نص ميلشروا كلاسم يف نيحرطم نوريصيو هذبب مبل نوببتي نيذلا
 2و اليلو اراهن اعومد مكنويع نم اولمهأ لوقلا اذه مهل لوقتو * مهرورش مهيلع بكساو مهتانبو مهونبو مهواسنو
 ناو فيسلا .ءاحرج اهف ءارعتلا يلا تجرخ نا #* ادج ةعجوم ةيرضبو يبعش ةئنبا ترسكنا راسكناب نأل فكت
 ,نمو الاذر اذوهي تملذر له د اهوفرعي مل اقيرط اوكلس يبنلاو نهاكلا نال عوجلا عجو اهف ةنيدملا يلا تلخد
 +. افشلا نمز يف بارطضا اذاو ريخ انل نكي ملو ةمالم انوجر افش انل نكي ملو انطقس اذامل كسفن تدعابت نويهم
 لطبت اليركذا كاد يسرك كلبتت ال كمسا لجال فك  كماما اناطخا انال انياب ملظو اناياطخ بر اي انملع
 تعنص كنال كوجرنو تنا وه تننا سيلا اهعبش يطعت .امسلا الو رطمي نم ممالا ةبلا يف سيل انعم كدهع
 ظ » اهلك هذه

 رشع سماخنلا لصنلا

 اولاق ناو  اوجرختلو بسعشلا اذه لسرا مهعم يسفن نكت ال يهجو ماما نورهو يسوم ماق نأ يل برلا لاقو.
 عوجلا عوجلل نيذلاو فيسل) فيسلل نيذلاو توملل توملل نيذلا هللا ببرلا لوقي اذكه مهل لوقتف جرخن نيا يلا كل
 ضرآلا عابسو دميسفتلل بالكلاو ميذلل فيسلا برلا لوقي عاونا ةعبرا مهيلع بلجاو * يبسلل يبسلل نيذلاو
 ادوهي كلم ايقزح نب يسنم لجلال ضرألا تاكلمم عيمج يف ديادشلل مهملساو * داسفللو لكال .ءامسلا رويطو
 كتمنا * كتمالس كل دري وا تيلع عرج نمو ميلشروا اي كيلع قفشي نم # ميلشروا يف عنص ام لجا نم
 يف داسفب مهدسفاو د دعب“ مهحارا او تلدسفاو كيلع يدي ددماف ينلخ تكلس برلا لوقي ينع تفرصنا

 ممالا يلع تلج رحجبلا لمر نم رثكا مهلمارا ترثك د مهرورش لجال يبعش اوكلها اولكثا يبعش ضرالا هباوبا

 تمبباغ اهسفن تشحوت هعبس دلت يتلا تنغرفا * ةفحرو ةدعر ةتغب اهيلع تمحرط راهنلا فصن يف ةوقش نابشلاو
 مالا اهتيا انا يل ليولا + مييادعا مامأ فيسلل مهاياتب عفداس تريعو تميزخ راهنلا فصن اضيأ اهنع سمشلا

 نوكي # يئنونعلي نيذلاب يتوق تمينف دحاو الو ينعفني ملو عفتنا مل ضرالا يف امكاح اطسقم الجر ينيتدلو فيك
 ,ادرو ديدهلا فرعيا *ودعلا دنع ريخلاب مهتقيض نمز ينو مهرورش نمز يف كل تفقو الول نوموقم مه ذا ديس اب
 نيذلا * كيادعال كدودح عيمج ينو كارورش ٠ عيمج نع ءادف بهنلل كتزونك عفداو * كتوق سان

 ٍفركذا بر اي * مكيلع دقتت يبضغ نم تدقوت اران نآل اهيفرعت مل يتلا ضرالا يف كلوح نم كنودبعتسي
 كل نوصعي نيذلا نم # ارييعت كلجا نم تذخا فيك فرعا حور لوطب ال يل نيدراطلا نم ينكزو يندهعتو
 عمج# يف سلجا مل لكلا طباض برلا اهيا » يلع يعد كلمسا نال يبلقل احرفو رورسلل يلا كسملك نوكتو مهنفا
 نووقتي يننونزح نيذلا اذامل د ةرارم تيلتما ينل يدحو تسلج تدي هجو نم تيقتا نكل نييزبتسملا
 برلا لوقي اذكه اذه لجال * قدص هل سيل بذك ءام لثم يل تراص ةزياص افاعتا نيا نم ةديدش يتبرض يلع
 كيلا ءاللاه نوعجريو يمف لثم نوكتف ليلذلا نم ميركلا تجرخا ناو يبجو ماما فقتو تلدراف تمفرصنا نأ
 لجا نم كيلع نوردتقي الو نوبراحتو نيصح ساحن روس لثم بعشلا اذهل كيطعاو + مهيلا عجرت الف تناو
 ظ * نيدسفملا دي نم كذقناو رارشللا دي نم كيجناو + كصلخال كعم ينا



 ظ رشع سداسلا لصفلا

 اذه يف ةئبا الو نبأ كلل نوكي ا ليارسا هلا برلا لوقي ةارمأ ذخات 1 تمناو * لاقو برلا لوق يلع ناكو
 يناللا مهتاهما لجا نمو عضوملا اذه يف نيدوثوملا تائبلاو نينبلا لجا نم برلا لوقي اذكه هنال 9 * عضوملا
 نونوكي لب نونفدي الو نوبدني ال نوتومي بعص .تومب د ضرالا هذه يف مهنودلوي نيذلا مهيابا لجا نمو مهدلت
 اذكه + ضرالا عابسو ءامسلا رويطل اماعط مهئثج نوكتو نونفي عوجلابو نوطقسي فيسلاب ضرالا هجو يلع ةرهشلل
 42 * بعشلا اذه نع يتمالس تنفرص ينال مهيلع حونتو مهبدنتل ضمت ال مهعمج يلا لخدت ال برلا لوقي
 نوبرشي او تيملا يلع .ازعلل مهتحانم يث زبخ رسكي الو * ارعش مهيلع نوفتني الو مهتاحارشت نوعنصي الو مهنوبدني
 * برشتو لكاتل مهعم سلجتث تننا لخدت آل برشلا تيب يلا * هماآ يلع 32و هيبأ يلع ءازعلل اساك مهيقسلا

 حرفلا توص مكمايا يف مكنيعا ماما عضوملا اذه نم لطبم انا اه ليارسا هلا برلا لوقي !ذكه هنا لجا نم
 كل نولوقيف تاملكلا هذه عيمجب بععشلا تربخا اذا نوكيو * نسسورعلا توصو سيرعلا تدوصو رورسلا توصو
 لوقتف # انهلا برلا ماما اناطخا يتلا انتيطخ يه امو انملظ وه ام رورشلا هذه عيمج برلا انيلع ملكت اذامل
 * يسومان اوظفحي ملو ينوكرتو اهل اودبعتو ةبيرغلا ةهلالا فلخ اوبهذو برلا لوقي ٍنوبنتجا مهءابا نا لجا نم مبل
 نم مكحرطاف ه» ينوعيطت الإ يدرلا هبلق ةيوها فلخ دحاو لك نوضمت متنا اهو مكيابا نم رثكا مترراشت متناو
 اذه لحال * ةمحر مكنوطعي 2 نيذلا رخا ةهلا نودبعتف مكوابا كو متنا اهوفرعت مل يتلا ضرالا يلا ضرألا هذه

 بهزلا يح ىنكل »* رصم ضرأ نم ليارسا ينب دعصأ يذلا برلا يح اضيا نولوقي الف برلا لوقي يتات مايا اه

 اهتيطعا يتلا مهضرا يلا مهدراو كانه اويصقا ثيح روكلا عيمج نمو ءايبرجلا نم ليارسأ تيب دعصا يذلا
 نوف مهنوداطصيف ءامكح نيدايص لسرا هذه دعبو مهنوديصيف برلا لوقي نيريثك نيدايص لسرأ انا اه »* مهيابال

 * ينيع ماما مهتامالظ فخت ملو مهقرط عيمج يلع ينيع نال * روخصلا ةبقثا نمو لاع لت لك قوفو لبج لك
 اهبا * يئاريم اهب ءاطخ ينلا مهماثابو مهتالاذر ممرب يضرأ اهب اوسند يتلا مهاياطختاو ةفعضم مهتامالظب مهيفاكأو

 مانصالا انوابا تنتتا اقح نولوقيو ضرالا رخآ نم ممالا يتات كيلا ءاوسالا مايا يف ياجلمو يتنوغمو يتوق برلا
 كلذ يف مهل نلعا انا اه اذه لجال # ةهلاب يه تسيلو ةهلا هل ناسنالا عنصيا * ةعفنم مهيف سيلو ابذك

 ظ * برلا يمسأ نأ نوفرعيو يتوق مهفرعاو يدي نامزلا

 رشع عباسلا لصفلا ظ ش 51

 اوركذ ام اذا * مهحساذم نورق يلعو مهبولق حاولا يلع ةموسوم ةقرطم رافظاو ديدح ملقب ةبوتكم اذوهي ةيطخ
 » يراحسلاو لابجلاو ةعفترم ةمكا لك يلعو ةيلاع ةرجش لك تمت اهولمع يتلا اهل مهتفاشتو مهيااذم مهبولقب
 كتيطعا يذلا ثاريملا نم كفزصاو . * برلا لوقي كاياطخ لجا نم اهلعجا بهنلل مكيشاومو مكلاوما
 لوقي اذكه ه# دبالا يلا ةدقتم لازت الو يبضغب تمحدقت ارانلا نآل اهفرعت ال يتلا ضرالا يف تلادع> تدبعتساو

 لثم ريصيف * برلا نم :ديعب هبلقو هيلع هعارذ مهل دنسيو ناسنأ يلع لكوتلا هل يذلا ناسنالا نوعلم برلا
 ال يتلا علام ضرا ينو ةيربلا فو حابسلا يف نكسيو يتا اذا ريا نياعت ال هذه ةيربلا يف يتلا ةيلقحلا افرطلا
 يبو هايملا دنع بيصغلا دوعلا لثم ريصيف # ةواجر برلإ نوكيو برلاب قثو يذلا ناسنالا كرابمو #* نكست
 عنصي صقني الو رطملا مدع نس يف فامخ الو ةليلظ ناصغا هيف ريصتو رملا يتا اذا فاخني الو هلوصا عرفي ةواددلا
 يعال يلكلا نمتماو بولقلا صفا برلا انا »+ هفرعي نمف ناسنالا وهف لك نم رثكا قيمعلا بلقلا #* ةرمث
 ١١ فصن يف مكحا. سيل هانغ عناصلا دلت مل ام تمعمج ةلجس<ا تتتوص # هلامعا رامثكو هقرطك دحاو لك
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 همس يلا

 اوزخيل كنوبنتجي نيذلا عيمج » برلا ليارسا ءاجر انسدقم عفترم يسرك # الهاج ريصي هرخاوا فو هكرتي
 تننا صلخاف ينصلخ افشاف بر اي ينئشا # ةايحلا عوبني برلا اوكرت مهنال اريتكتل :نسرالا يلع كنم نودعابتملا
 0 يا وا دوو راو ا نالولي ريا يع

 دمعا با لوقي اذكه < ةنعضم رسل عقرتتلا اريرش ءابو مهيلع بلجا انا 7 مه اوعرجبل انا ل

 * ميلشروأ باوبا عيمج فو مهنم نوجرخ“ نيذلاو اذوب كوام مهيف مهيف ة نولخدي نيذلا كبعش يب باوبأ يف فقو

 اوظفتحا برلأ لوقي اذكه هع هذه ِ 0-0 ميلشروأ لكو ادوبي و اي برلا لوق اوعمسأ مهل لوقتو

 اوظلهنو مهناذا اوليمي 0 ارم 3 راك 0 . توبسلا مو ارسدت ل لك اوعدصت الو توبسلا

 كاملا ةئيدملا هذه قانا اولخديو لمع لك اوعنصت ا ترا و ارسدقت 0 ةدوتلا موي 0

 هذه نكستلف ميلشروا ناكسو اذوهي لاجر مهواسورو ءالواه مهبكارم يلغ نوبكارلاو دواد يسرك يلع سولجلا ءاسورلاو
 نمو لبجلا نمو ءارعتلا نمو نيماينب ضرا نمو ميلشروا لوح نمو اذوهي ندم نم نوتايو  دبالا يلا ةنيدملا
 مل نا نوكيو * برلا تيب يلا ةحبست نولمحت انابلو انمو اروخمإو ةححابدو تاقرحت نولمحت نميتلا وح ضرألا
 اهباوبا يف اران لعشاف توبسلا موي ِف ميلشروا باوبا يف اولخدتو الامحا اوعفرت الا توبسلا موي أوسدقتل ينم أوعمست

 رشع سمانا لصنلا

 + يلاوقا عصست تكانهو يروخافلا كميب يلا لزناو مق « الياق ءايمرأ للا برلأ لبق نم نم رياصلا لوقلا

 رخآ ءانإ ةيناث هعنصو هديب هعنص يذلا ءانألا طقسف د ةراحب ١ ىلع المع منس وه اهو يزوخافلا تيب يلا تلرنف

 اي مكعنصا نا عيطتسا ال يروخافلا اذه لثم سيلا # الياق يلا برلا لوق ناك»و #* هماما هعنصي نأ يضر امك
 مهيصاتسأل ةكلمم يلع وا ةمعا يلع ةياهنيب تمملكت ادا » يدي يف نونوكت مكنأ يروخافلا نيط لثم اه ليارسأ تميب

 * مي اهعنصا نا اهب تمملكت يتلا رورشلا عيمج نع عجراف رورشلا عيمج نع ةمالا كلت عجرتن + مهكلهأو

 عجراف يتوص اوعمسي لأ يماما رورشلا نوعنصيف # اهسرغاو ابهينبا نأ تاكلمم يلعو ممعأ ىلع ةياهنب تملكت اداو

 انا ههو ميلشروا ناكس يلعو اذوهي لاجر نع تلق نالاو # مهل اهعنصا نا اهب تملكت يتلا تاريخلا عيمج نع
 أولاقف  ةديج 0 أوعنصأو ةيدرلا هقيرط نع دخاو لك عجريلف 0 مكيذع ركفتأو ارورش مكيلع بلجا

 ةرعصلا عز يذلا ينفت له # ادج ميلشروا يرذعلا يلا اهتعنص يتلا تابوهرملا ا عمس نم اي

 مهتاقرط يف نوفعضيو لطابلل اورخ ينيسن يبعش نال نايا ميرب لومعملا ءاملا ليمي وا نانبل نم ييلثلاو
 اهب نيراملا عيمج يدباآلا ريفصللو ءامفلل مهضرأ أومتريل * كلسم قيرط مهل سيلو ةهيرهد ةموقتمم المس .اوكلسيل

 يلع ركفتن اولاعت اولاقف  مهكاله موي مهرهظا مهيادعا هجول مهددبا مومس مير لثم د مهسور نوكرحو نوريدتف

 عمسنو ناسللاب هبرضنف اولاعت يبنلا نم لوقلاو مهنلا نم يارلاو نهاكلا نم 0 ديبي ال هن ةركف ءايمرا
 امالك اوملكت مهنال ارورش تاريغلا ضوع يئناكيا # يتدعم توص بهتساو بر اي ينعمسا »هلاوقا عيمج
 . مهيطعا اذه لجل * مهنع كبضغ درتل تاعلاصلاب مهنع ملكتال كهجول يمايق ركذا مهتبوقع اوفخاو يسفن يلع

 يف فيسلاب نيطقاس مهنابشو توملاب يلتق امايق مهلاحرو 7 لعارا مهواسن رصتل فيسلا يديال مهعمجاو عوجلل



 ا ١

 * اخاخن يل اوفخاو يكسمل الوق اوريخت مهنال ةتغب صوصللا مهيلع بلجا مهتويب يف خرصلا نكتل * برعلا

 تن نقلل مان ل ل د لا ل ل بار لك تفرع بير اي تناو
 جل ؛ كسماما مهفعض

 رشع عساتلا لصفلا

 جرختو *»  ةنهكلا خيش نمو كبعش خحويش نم تاهو ايفزخ الوبج« ازارك نتقاو دمعا يل برلا لاق ذينيح
 * نذا كعم اهب ملكتا يتلا لاوقاألا عيمج كانه ءارقاو ثيشرح باب ةلابق وه يذلا :منه يئب يداو يلا

 هلا برلا لوقي اذكه باوبالا هذه يف نولخادلاو ميلشروا ناكسو ادوبي كتولم اي برلا تاملك اومعسا مبل لوقتو
 اوبرغو ٍنوبنتجا مهنا لجأ نم د هاندا نطت عمس نم لك يتح ارورش عضوملا اذه ىلع بلجا .انا اه ليارسا

 * ةيكزلا ءامدلا:نم عضوملا اذه اولمو مهكولم الو مهوابا الل مه اهوفرعي مل يتلا ةبيرغلا ةهلالل هيف اورخبو عضوملا اذه
 مايا اه اذه لجأل * يبلق يف هب تركفت الو هلقا ملو هب مهرما مل ام رانلاب مهينب اوقرحيال لاعابل فراشم اونبو

 يارو اذوهي يار مبداو د مبذلا يداو نكل مونا نب يداو او عضوملا اذه يلع ربعم يعدي الف برلا لوقي يتات
 ءامسلا رويطل اماعط مهاتوم عفداو مهسفنا يبلاط يديا يفو مهيادعا ماما فيسلاب مهحرطاو عضوملا اذه يف ميلشروا

 * اهتيرض لك لجا نم رفصيو سبعي اهيلع رمي نم لك ريفصللو ءانفلل ةنيدملا هذه بتتراو »* ضرالا شوحولو
 »* مهوادعا هب مهنورصاحي يذلا راصحلا ينو مزملا يف هبيرق موحل لكاب 0 لكو مهتانب موعلو مههينب موه نولكايو
 هذهو بمعشلا اذه رسكا اذكه برلا لوقي اذكه لوقتو »* كعم نيجراخلا لاجرلا ينيعل زاركلا اذه رسكتو
 اذكه # هيف نفدي عضوم مدع نم ثافاط يف نونفديو دعب ربجي نا نكمي ال يذلا فزلا .انالا رسك امك ةنيدملا
 تاولم تويبو ميلشروا تويبو #* ةطقاس لثم ةنيدملا عفدال هيف ناكسلابو برلا لوقي عضوملا اذهب عبنصا

 دانجا لكل ةوطسالا يلع اورخب اهيف يتلا تويبلا عيمج يف يتلا تاساجنلا نم طقاسلا عضوملا لثمك نوريصي اذوهي
 ٠ يف فقوو .ابنتيل ببرلا هلسرا ثيح كثافاط عضوم ربعم نم ءايمرا يتاو د ةبيرغلا ةبلالل ريراوقلا اوقاراو ءامسلا
 عيمج يلعو ارورش ةنيدملا هذه يلع بلجا انأ اه برلا لوقي اذكه * بعشلا عيمجل لاقو برلا تيب راد

 * يتاملك اوعمسي آلا مهتبقر اوظلغ مهنأل اهندم يلعو اهيلع اهب تمملكت يتلا رورشلا لك اهارق يلعو ندملا

 نورشعلا لصفلا ظ

 يف هاقلاو هبرصضف * تاملكلا هذهب ءابنتي ءايمرأ برلا تيب مدقم ميقأ ناك اذهو .نهاكلا ريما نب روش عمسو

 ه قرمملا. نم ءايمرا روشمن جرخأو 0 برلا كميل ف ناك يذلا يلعألا بترملا تمييلا باب ف ناك يذلا قرمملا

 ةولجلل كعفدا انا اه برلا لوقي اذكه اذه لجال # ايلجع نكل روشعن كمسا برلا اعد سيل .ايمرا هل لاقف
 مهنولجلو لباب كلم يديا يلا ادوبي لك عفداو نارظنت كاانيعو مهيادعأ فيسب نوطقسيو كياتدصأ عيمج عم

 مهيادعا يديأ يا انوهي كللم زونك عيمجو اهباعتا عيمجو ةنيدملا هذه ةوق لك عفداو »* فيسلاب مهنوعطقيو

 تمرنا نفدت كانهو تومت لباب ىو يبسلا ُِ نوضمت كذنيب يف ناكسلا عيمحو تنزناو # لباب يلا مهنوقوسيو

 ةكحت ترص تمبلغف ينتكسم تسمع وغلاف بر اي يتعدخ + بذكلاب مهل تميبدت نيذلاأ كباعصا عيمجو

 لك هزهللو رييعتلل يل تراص برلا ةملك نال ةوقشو انزح اوعدا قعزا رملا يلوقب لل 2 يب اوزهم راهنلا لك تلمك
 لك م ريصلاو يمانع نإ نهتم ةئوتحررات لدم راصو مسالا اذهب ملكتا 2و برلا مساب يمسأ 2 تملقو »* يراهن

 لاجرلا عيمج اي هيلع ثنو اوثب يلوح نم نيعمتمس ا نيريثكلا مذ تعمس ينال * لمتحا نا قطا ملو ةيحان
 اذه م لجأ يوق دييات لثمك يعم برلاو #»* هنم انماقتنا ذخانو هيلع ردتقنو عدخ# ناك نا هتركف اوظفحا هياقدصأ

 ردع فرلا اهنا | «رهدلا ذدم يسنت ل ينل مهتناهأ اومهثي مل منال ادج اويزخ ارمهفي نأ اوردكي ملو اودرط
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 . هل اوبس, بيرل اودشنأ # يتابواجحم كل تفشك ينال مهين ماقتنالا كلبق نع يرا بواقلاو يلكلا مهفتم لدعلا
 يعا ينتدلو هيف يذلا مويلا هيف تدلو يذلا مويلا نوعلم د هغفم يوتا وه نم دي نم نيكسملا سفن صلخ هنآ
 - نوكي # اروزسم نوكي هنأ ناسنالا كلذ نظو ركذ كل دلو الياق يبا رشب يذلا ناسنالا نوعلم + اكرابم نوكي ]
 مل هنال *راهنلا طسو نينرلاو اركاب خارصلا عمسيل مدني ملو بضغب برلا اهفسخ يتلا ندملا لثم ناسنالا كلذ
 عاجوالاو باعتالا رظنال محرلا نم تمجرخ !نامل »* يدبأ لبح محرو يربق يما يل ريصتو مالا محر ين ينلتقي
 ظ ظ « يماياع يزهملاب تلمكو

 نورشغلاو يداخلا لصفلا 000

 ووايشام نب اينوفصو وعشلم نب روشجت كلملا ايقادس هيلا لسرا اهل ءايمرا يلا برلا لبق نم رياصلا لوقلا
 + انع فرصتيو هبيامم عيممك برلا عنصي له انب تفقو لباب كلم نال برلا ائلجا نم لاسأ # الياق نهاكلا
 نوبراخت متنا يتلا ةيبرحلا ةعلسالا لقنا انا اه بهرلا لوقي اذكه  اذرهي كلم ايقادصل اولوق اذكه ءايمرا مهل لاقف
 عارذبو ةدودمه ديب مكبراحا انإ» # ةنيدملا هذه طمو يلا روسلا جراخ نم مكنوسجحت نيذلا نيينادلكلا يلا اهب

 * نوتوميو ميظع تنؤمب مياهبلاو سانلا ةئيدملا هذه يف ناكسلا عيمج برنغاو * ميظع ظيغو زجرو بضغب ةريزع
 تتوملا نم ةنيدفلا هذه يف يقبتعلا بعشلاو ةدالواو اذوهي كلم ايقادص عفدأ تمرلا لوقي اذكه هذه دعب نمو

 تفارتا الو مهيلع ىتفشا الو فيسلا مفب مهنوعطقيو مهسوفن نوهلطي نيذلا مهيادعا يديا يلا فينلا نمو عوجلا نمو
 + توملا قيرطو ةايدلا قيرط مكهوجو ماما يطا انا اه برلا لوقي اذكه بمعشلا اذهل لوقتو * مهيلع

 نوكتو شيعي مكوسبح نيذلا نيينادلكلل يهتنيل يرخ يذلاو عوجلاو فيساب تومي ةنيدملا هذه يف سلاجلا
 لباب كلم يديا يف تاريخا الو رورشلا ةنيدملا هذه يلع يهحو تددش ينا لجا نم #* شيعيو ميانغلل هسفن

 اومكحا هببرلا لوقي اذكه كاد تيب اي + برلا لوق اوعمسا اذؤهي كلم تيب اي .#رانلاب اهترحيو عفدت
 نم نوكي الو دقوتيو ىبضغ رانلا لثم لعتشي اليل ههلظ يذلا دي نم فطتخملا اوصلختساو اوموقتو امكح ةادغلاب

 أراف لعشاس + اننكسم يلا لخدي نموا انفيخإ نم نيلياقلا ةيجرملا روصروغلا نكاس اي كيلا انا اه  يفطي
 * ابلرح ام لك لكاتو اهتضيغ يف

 ظ نورشعلاو يناثلا لضفلا

 اي برلا لوق عمسا #* لوقتو لوقلا اذهب تلانه ملكتتو اذوهي تللم تيب يلا لزنا» ضما برلا لوقي اذكه

 اوقفانت الو مهيلع اووقتت ال ةلمرالاو ميديلاو يهتلملاو هملظ يذلا دي نم فطتخملا اوصاهتساو الدعو امكح اوعنصا
 ,كولملا تيبلا اذه باوبا يف نولخديو لوقلا اذه نوغنصت نيعناص متثك نأ * عضوملا اذه يف ايكز امد اوقرهت الو
 هذه اوغنصت مل ناو * ميبعشو مهدالواو ءاراه لويلاو تابكرملا يلع نوبكارلاو دواد يسرك يلع نوسلاجلا ءاسورلاو
 .كلم تيب يلع برلا لوقي اذكه نآل * بارغلل ريصي تيبلا اذه نأ برلا لوقي يتاذب ثنمستا تاملكلا
 ادسفم الجر كيلع لخداو # ةنوكسم ريغ اندم بارغلل كعغضا مل نا نائبل ةسيير يل تنا ذاعلج اي !ذوهي
 اذامل هبيرقل دحاو لك نولوقيو ةنيدملا اذهب ممالا رمعتو # راثلا يف نهنوفليو ةراتهملا كتزرا نوعطقيو هسافو

 ةبيرغلا ةهلالل اودمجتو مههلا برلا دهع اوبنتجا مهنا لجا نم نولوقيف * ةميظعلا ةنيدملا هذهب !اذكه برلا عنص

 * هتدلب ضرا نياعير الو اضيا دوعي ا هنأل بهاذلا يلع .اكب اوكبا هوبدنت الل تيملا يلع اوكبت ال * اهل اودبعتو
 32 عضوملا اذه نم جرخ يذلا هيبا ايشوي ضوع كلمتملا ايشوي نب ميلس يلع برلا لوقي اذكه هنا لجا نم
 هتيب ناب اي » اضيا ضرالا هذه نياعي ال تومي كانه يبس ثيح غضوملا يل نكل + اضيا ثلانه يلا درعي



 ةعساو يلالعو اردقم اتي كتاذل تيعب ااا قع افي كندي ديورق ويمن نكنأاب نسل هيتاطي قادفلاب سي
 مل نوبرشي الو نولكاي ال كيبا باخا بسحب يرامت تننا كنال كلمت ال #* ليئامتب ةنوهدمو زرالاب ةفقسمو يوكب

 الا كلل وه اذه سيلا نيكسملا مكح الو نيعضاوتملا مكح اومكمع مل + انسح ةدعو اديح امكح اوعنصي نأ اوفرعي

 .يفو تامالظلا نو هقيرتل يكرلا مدلا فو كهرش يف نكل اديج كبلق الو تانيغ تمسيل اه * برلا لوقي ينفرعت
 هيلع نوحوني ا لجرلا اذه يلع ليو اذوهي كلم ايشري نب ميقاري يلع برلا لوقي اذكه اذه لجل »* مهعنصتل لثقلا
 * ميلشروأ باب نم اجراخ يءريو رجل انفد هوئفدي ال * يخا اي يل ليولا :ديس اي ليولا. هيلع نوكبي الو يخا اي ليو

 اوملكت #* اورسكنا كباحسا عيمج نال رحبلا ربع يلا يفتهاو كتوص يطعا ناسيب يلاو يخرصاو نانبل يلإ يدعسا
 رندا طيس ددللاا نيبرخا بسلا لل ندر مهاعري كتاعر عيمج »* يتوص يعمست مل كتطقس يف كيلع

 0 وعد ووو امور * كيبعح عيمج نم نيناهتو

 ىذؤنلا يلا 96 نم يقنت تلا نيذلا كسفن كتاسفن نويلطي نيذلا 9 يلا كعنداو »* كلحرطا كانه نم

 يتلا ضرالا يلاو د نوتومت كانهو كانه دلوت مل ثيح ضرا يلا كتدلو يتلا كمماو كععفداو #* نيينادلكلا
 مل ضرا يلا يقلاو حرط هنال ةحاح هب :سيل ءانا لثم ايناخوي ناهو -* مهسوفنب اهيلا نودوعي ال ابنع نونظي مه

 سلما لجر هعرز*نم يمني ال هنال ةرذرم الجر لجرلا اذه يبتكأ »* برلا لوق يعمسا»ضرألا ضرالا # اهفرعي
 ١  اضيا اذوهل تيب يف سيبر الو دواد يسرك يلع

 نورشعلاو ثلاثلا لصفلا

 متنا يبعشت نوعرب نيذلا يلص برلا لوقي اذكه اذه لحال # مهتيعر مدغ : اوكلهاو اوددب نيذلا ةاعرلا اهيا

 مهتددب نيذلا يبعش اياقب لبتقا انأاو #* ةريرشلا مكلامعاك مكنم مقتنا 0 اه اهودببعتت الو اهومتدرشو ينارخ متددب

 مهنوعريف ةاعر مهل ميقاو * نورثكيو نومنيو مهاعرم يلا مهدراو كانه مهيصقا ثيح ضرألا لك نم كانه
 كلم كلميو ة2داع اقرشم دوادل برلا لوقي يتات مايأ اه #* برلا لوقي اضيأ نوعزجب 0 اضيا نوفا و

 ليارسا ينب دعصأ 0 ا يح - امنيا ولو الف برلأ لوقي يتات مايا اه اذه لجحآل * كداسوي برا هب هوعدي

 ّْ 0- تيحرإلاا عيمج نمو ٠ .ايبرجلا ضرأ ند 00 عرز لك عمج يذلا فول يح نخل « رص ضرأ نم

 ةيربلا يعارم تفجو ضرالا تنزح الاه هجو نم نآل * هده ,اهب هجو نءو ةبمرلا هجويننم رمحتلا نم لوهنم
 اذه لجأل »* مهرورش ترظن ينيب قو اسندت يبنلاو نهاكلا 8 + اذكه تمسسيل مبهتوقو اريرش 0 راض

 تميار ميلشروا ءايبنأ فو + ليازما يبعش ب ارلضأو لاعابل 0 أوبنت مالا 8 ةرماس ءايبنا يبو #* بررلا

 يإ اوراص ةريرشلا هقيرط نسم دحاو رف عجري الا ةريرشلا يديالا نيدضاعمو بذكلاب نيرياسو ةقسف تابوهرم

 نوكي مالسلا برلا لوق نع نيدعابتملل نولوقي * برلا مف نم سيلو نوملكتي مببلق نمو ايورلاب مكل نولطابتي
 بمزلا رسب يتاي نم نلل هرورشب كييلع يتاي سيل هبلق ةلالصب رب اس لكلو ممداراب 5008 نيذلا عيمجلو مكل

 لضرا م 3 واقع ميلا رغا ىلإ مهل ديوس نم همي نأ لو دعني نأ يلا دعي. ابلا بتف فرصتي



 ل6 هنياعا ال اناو 0 ةتخلا 0 هلا سيلو برلا لوقي انا انا بيرق هلا * ةريرشلا مهلامغا
 بذكلا | نيليات 0-0 هت ءابنت او ءايبنالا + ضلك ام تلعمس 0 لوقي ضرالاو .امسلا ءالما انا سيلا

 هل يذلا يبدلا 0 م ا رع وا ملا يسومان أوسني نأ نينالا

 * برلا لوقي يتاملك اذكه ةطنخلا نم بتل نيا قحلاب يتملكب ثدهتبلف يملك هيلا يذلاو ةملحب ثدهتيلن ملح
 هلالا برلا 00 .ايبنالا يلا انا اه اذه لجال * ةرغصلا عطقي لوعم لثمو برلا لوقي دقوتت ران لثم يتاملك سيلا
 اه # مهساعن نوسعنيو , ناسل 5 ةوبن نوجرخ# نيذلا ءايبنالا يلا انا اه * هبيرق نم دحاو لك يلاوقا نوقرسي نيذلا
 مهرما ملو ميلسرا مل اناو مهتلالضبو مهبذكب يبعش اولضاو اهب نوربخعو ةبذاك امالحا نوبنتي نيذلا ءايبنالا يلا انا
 متنا متنا مبل لوقتف برلا يحو ام يبنلا وا نهاكلا وا بععشلا اذه كلاس ناو »* ةعفنم اذه يبعش اوعفني ملو

 اذامب هيخال دحاو لكو هبيرقل دحاو لك نولوقت اذكه نآل * هتيب نمو ناسنالا كلذ نم مقتنأو * برلا يحو

 لجالو * هتملك ناسنال نوكي برلا .يحو نال اضيا يمسي ال برلا يحوو #* برلا ملكت اذامبو, برلا باجا
 تلسراو برلا يحو لوقلا اذه نولوقت مكنا لجا نم هلالا برلا لوقي اذكه اذه لجال # انهلا برلا ملكت اذام
 عفراو #* مكيابال اهيطعا يتلا ةنيدملا هذهو مكلصاتساو مكلذخا انا اه اذه لجال * برلا يحو اولوقت ال الياق مكيلا
 * يسنت ال هذه ةيدبا هنهاو ايدبا ارييعت مكيلع

 نورشعلاو عبارلا لصفلا

 كلم ميقاوي نب ايناخوي لباب كلم رصنتخ يبس ام دعب نم برلا لكيه هجول نيتعوضوم .نيتلس برلا يناراو
 ادج ابيط انيت ةدحاولا هءلسلا لباب يلا مهقاسو ميلشروا نم .اينغالاو يرسالاو عانصلاو !ذوبي كلم ءاسورو اذوبي
 تنا يرت اذام ىل برلا .لاقو # ةهتءادر نم لكوي ال ادج ايدر انيت ةيناثلا ةلسلاو يعبصلا يردبلا نينلا لثم
 برلا لوق ناكو #* هتادر نم لكوي ال ادج يدر يدرلا نْيتلاو ادج ابيط بيطلا نيتلاو انين. تلقف ءايمرا اي
 نيذلا ادوبي نم اويمبس نيذلا فرعا اذكه بيطلا نيتلا اذه لثم ليارسا هلا برلا لوقي اذكه د: الياق 9

 هذه يلا مهدراو تاريمخلل مهيلع ينيع تبثاو * تاريغلل نيينادلكلا ضرا يلا عضوملا اذه نم مهتلسرا

 ابعش يل نونوكيو. برلا انا ينا ٍفوفرعيل ابلق مهيطعاو #* مهعلتا الو مهسرغاو مهمدها الو مهينباو تاريخغلل ضرالا
 لوقي اذكه هتادر نم لكوي ال يذلا يدرلا نيتلا اذه لثمو * مهبلق لك نم يلا نوعجري نال اهلا مهل انا نوكاو
  مهعف داو *رصمب ناكسلاو ةنيدملا هذه ين نييقبتملا ليارسا ةيقبو هءامظعو انوبي كلم ايقادص ملصأ اذكه برلأ

 د ا ا تا لدملاو رييعتلل نوريصيو ضرألا تاكلمم لك يف قرفغتلل

 * مسل اهتيطعأ يتلا ضرآلا نم اونفي نا يأ فيسلاو توملاو عوجلا م.يذع لسصرأو

 نورشعلاو سماخلا لصفلا 'ء

 هب 2 يذلا #* اذوهي كلم ايشوي نب ميقاويل ةعبارلا ةنسلا يف اذوهي بعش لك يلع .ايسرا يأ رياصلا لوقلا

 يلا !دوهي كلم صوما نب ايشوي كلملل ةرشع ةثلاثلا ةنسلا يف د الياق ميلشرواب ناكسلا لك عمو !ذوهي لك عم
 اوعمست ملو مهلسرا جلد ءايبنالا يديبع مكيلا تملسراو د الياقو اجلاد مكعم تمملكتو ةنس نورشعو ثالث مويلا اذه
 يتلا ضرالا يلع نونكستن .ةريرشلا مكلامعا نمو ةيدرلا هقيرط نم دحاو لك اوعجرا  الياق مكناذاب اوغصت ملو
 ٍوبضغت اليل اهل اودجستلو اهل اودبعتل ةبيرغلا ةهللا فاخ اوضمت الو * رهدلا يلاو رهدلا ٍذنم مكيابالو مكل اهتيطعا

 يلا مكتلعجال مكلامعاب ينومتبضغا نكلو برلا لوقي اوعيطت ملو يل اوعمست ملف * مكب رضا الا مكيديا لامعاب



 ءايبرجلا نم هما ذخاو لسرا انا اه  يلاوقاب اوذموت مل مكنا لجا نم برلا لوقي اذكه اذه لجال * برعملا

 * يدبالا رييعتللو ريفصللو ءانفلل مبعفداو مهبرخاو اهلوح يتلا ممألا عيمج يلعو اهينكاس يلعو ضرالا هذه يلا مهقوساو
 لك ريصتو د جارسلا رونو بيطلا ةحئار سورعلا توصو سيرعلا توص حرفلا توصو رورسلا توص مهغم كلهاو
 مياعجاو برلا لاق ةمالا كلت نم مقثنا ةنس نيعبسلا مامت دنعو د ةنس نيعبس ممالا يف نودبعتيو ءانفلل ضرآلا
 اذه يف تابوتكملا عيمج اهيلع اهب تملكت يتلا يتاملك عيمج ضرالا كلت يلع بلجاو # يدبالا ءانفلل

 ةميظع اكولمو ةريثك ابوعش اودبعتساو مهودبعت لباب لهأ نا لجا نم * بوعشلا عيمج يلع ءايمرا ءابنت امو رفسلا
 هيقستو يديب يذلا فرصلا رمخلا ساك ذخ ليارسا هلا برلا لاق اذكه # مهيديا تسمدق امكو اولعف امب مهزجأو
 تذجلاو #0 مهنيب هلسرا انا يذلا فيسلا هجو نم نوبتخاو نوريعتبف #* مهيلا كلسرا انا يذلا ممالا عيمجل

 اوتوكبل مداسورو مهعولمو اذوهي ند.« ميلشروا * مييلا برلا ينلسرا يذلا ممالا هتيقساو برلا دي نم ساكلا

 كولم عيمجو »#* هب نيطلتغملا لكو هبعش لكو ةءامظعو هديبعو رصم كلم نوعرفو  ريفصللو رفقللو بارغلل

 اديص كولو روص تولسو -» نومع ينبو ةيباوملاو ةيمودالاو * دودزا ةيقبو نورقعو ةزغو نالقسع ةييرغلا ليابقلا
 يف نيلاحلا نيطلتهملا عيمجو #0 هبجو مادق زوزج# لكو سورو ناماثو ناذاذو #* رجلا ربع يف نيذلا ثكولملاو

 هيخا عم دحاو لك ءادعبلاو ءابرقلا سمشلا قرشم نم كثولملا عيمجو »* سرفلا ثلولم عيمجو # ةيربلا
 نوطقستو اويقتو اوركساو اوبرشا لكلا طباصلا برلا لاق اذكه مهل لوقتو * ضرالا هحو يلع نيذلا تاكلمملا عيمجو
 يتح كتلدي نم ساكلا اولبقي نا اوديري مل اذا نوكيو * مكنيب هلسرا انا يذلا فيسلا .هجو نم نوموقت الو
 متناو يمأ نأ يدتبا انا اهيلع يمسا يعد يتلا ةنيدملا يف نآل * نيبراش' نوبرشت برلا لاق اذكه لوقتف اوبرشي
 يلعلا نم برلا لوقتو لاوقالا هذهب ءابنتت تنناو * ضرالا يلع سولجلا يلع افيس اوعدا انا ينا رهطب اورهطتت مل
 . ضرألا يلع سيلجبلا يلعو نوبواجت نيفطاقلا لثم نيذلاو عضوملا اذه نم الوق يحوي هتوص يطعي هسدق نم يحوب

 لاق فيسلل اودجمنت نوقفانملاو مهل يذ لك نيديو ممالا يف برلل اوزج نال ضرالا .زج يلع + تالبلا يتاب
 احرج ريصتو * ضرالا رخا نم جرخ ميظع فصاعو ةما يلا ةما نم يتات رورش اه برلا لاق اذكه * برلا
 اولله # نوئوكي ضرألا هحو يلع لبازملل اونفدي 2 ضرالا ءزج يلو ضرألا ءهزج نم برلا موي يف برلا لبق نم
 كلهيو # ةراتمملا شابكلا لثم نوطقستو مبذلل تلمك مكمايا نال منغلا شابك اي اوحؤنو اوخرصاو ةاعرلا اهيا
 كلها برلا نال شابكلاو فارخلا نينرو ةاعرلا خارص توص # منغلا شابك نم صالخلاو ةاعرلا نم ءاجهلملا
 هجو نم رفقلل تراص هضرا نأل هتلظم دسالا لثم ثلرت * يبضغ زجر هجو نم ةمالسلا اياقب فكنتو # اهيعارم

 * ميظعلا فيسلا

 0 نورشعلاو سداسلا لصنلا "0

 ىحوتو برلا تيب راد يف فق برلا لاق اذكه < برلا لبق نم لوقلا اذه راص ميقاوي كلمت ءودب يف
 سمنت ال مهيلا اهيحوت نأ كل اهبترا يتلا لاوقلا عيمج برلا تيب يف اودجسيل نييتالا عيمجلو نرهيلا عيمجل
 اهعنصا نا اهيف ركفا انا يتلا رورشلا نم فكاو ةريرشلا هقيرط نم دحاو لك نوعجريو نوعمسي مهلعل #* ةملك
 :* مكبجول اهتيطعا يتلا يعيارش يف اوريستل اوعمست مل نأ برلا لاق اذكه لوقتو »* ةريرشلا مهلامعا لجا نم مهب
 موليس لثم تيبلا اذه عفداو * يعمست ملف مهلسراو اركاب مكيلا ميلسرا انا يذلا .ايبنالا يديبع لاوقا اوعمستل
 هذهب ملكتي ءايمرأ بعشلا لكو ةبذكلا ءايبنالاو دنهكلا تنعمسف »* ضرالا مما عيمج ي ةدعلل ةنيدملا هذه عفدأو

 ةنكلا هيلع ضيقف بعشلا هب ملكيل برلا هرما اه عيمج# ملكتي نأ .ايمرا فك امل ناكو * برلا تيب يف لاوقأالا

 هذهو تيبلا اذه ريصي موليس لثم الياق برلا مساب تيبنت كنال تومت توملاب ”:الياق بسعشلا لكو ةبذكلا .ايبنالاو
 !وهدعصو لاوقألا هذه دوه ءاسور تسرعمسو * برلا تيب يف ءايمرأ ىلع بعشلا لك عمتجاو ناكسلا نم برغت ةنبدملا
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 ءاسورلل ةبذكلا ,ايبنالاو هنهكلا تلاقف * ةديدجلا برلا تيب باوبا ةلابق اوسلجو برلا تيب يلا كلملا تيب يلا
 لكلو ءاسورلل ءاممرأ لاقف *:_مكن | لاب متعمس امك ةنيدملا هذه يلع ءامنت هنال ناسنالا اذهل توملا مكح بمعشلا لكلو

 نآلاو * اهومتعمس يتلا لاوقالا هذه عيمجع هنيدملا هذه يلعو تييبلا اذه يلع ءاينتال ينلسرأ برلا الياق بعشلا

 يف انا اه» د مكيلع اهب ملكت يتلا رورشلا نم برلا فكيو برلا توص اوعمساو مكلامعاو تاديج مكقرط اولعجا
 يكز مد مكيلع بلج# يومثلتق نا مكنا نيملاع نوملعت نكل * مكدنع سمحتو مكيضري ام .يب أوعنصا مكيديأ

 * لاوقالا هذه عيمج مكناذا يف ملكتال مكيلا برلا ينلسرا قدللب ينال ابيف ناكسلا يلعو ةنيدملا هذه يلعو
 ملكت انما برلا مسأب هنال توملا مكح ناسنالا اذهل نوكي سيل ةبذكلا ءايبناللو ةنبكلل بععشلا لكو ءاصورلا تملاقف

 كلم ايقزح مايا يف ناك يناثراملا اضم # نيلياق بعشلا عيمجمل اولاقو ضرالا يياشم لاجر تسماقو * انعم

 لبجو ةبكاف سرحت لثم ريصت ميلشرواو ثرحت لقح لثع نويهص برلا لاق اذكه بعش عيمجل لاقو اذوهي
 برلا هحو اويلط املو برلا اوفاخ امل سيلا اذوهي لكو ايقزح هكلها ثالهب له + باغلا ةضيغ لئثم ريصي تميبلا

 عمم نافاص نب ماكيشأ دي نكل #* همعش ينب ربق يف هحرطو فيسلاب هبرصف كلملا يلا هولخداو ثتلانه نم هوجرخاو

 ' » هولتقيل بسعشلا يدياإ لا هوملسي الآ .ايمرأ

 ' نورشعلاو عباسلا لصفلا ظ
 تاطابر عنصا برلا لاق اذكه د لاقو ءايمرا يلا برلا يحوا اذوهي كلم ايشوي نبا ايقداص كلم لوا يف

 أديص كلم يلاو نوما ينب كللم يلاو باوم كلم يلاو ادوبي كللم يلا مهلسرتو * كقنع يلع مهدشو اقاوطاو

 برلا لاق اذكه مهتاداسل اولوقي نا مهرماتو د اذوهي كلم ايقادص يلا ميلشروا يف ميياقلل نييتالا مهلسر يدياب
 يف فرشي نمل اهيطعاو ةعيفرلا يعارذبو ةميظعلا يتوقب ضرالا تمعنص انا نا * مكتاداسل اولوق اذكه ليارسا هلا
 وه تبوعبشلا دبعتسيو #* هل لمعتل لقحلا شوحوو هل دبعتتل لباب كلم رصنتخبل ضرالا لك .تمعفد #* ينيع

 ةكلمملاو ةمالاو * ةريثك تولمو ةريدك بوعش هل دبعتيو اضيا هضرا باقع يجب يذلا تقولا يلا هنبا نباو هنباه
 ال متناو #* هدي يف اونفي نا يلا بدرلا لاق مهدهعتا عوجلاو فيسلاب لباب كلم رين تمحت مهقنع نوعضي ال نيذلا
 ال نولوقي نيذلا مكترح* نم الو مكتالاف نم الو مكل نوملح نيذلا نم الو مكيمجنم نم الو ةبذكلا مكيايبنأ نم اوعمست
 رين تمت اهقنع لخدت يتلا ةمالو 0 مكضرا نم مكودعبيل بذكلاب مكل نوبنتي ءاوه نآل * لباب كلمل اولمعت
 هذه عيمجب تمملكت !دوبي كلم ايقادص عمو د اهيف نكستو هل لمعتو: اهضرا يلع ابيقبا هل لمعتو لباب كلم

 برجملاب كبعشم تننا اوتومت الو اوشيعو د هبعشلو هل اودبعتو لباب كلمل اولمعاو مكقنع اولخدا الياق لاوقالا
 نيذلا روزلا ءايبنا لوق اوعمست نا مكاياو # لباب كلمل دبعتي ال بعشلا لك يف برلا لاق يذلا توملاو عوجلاو
 ملظلاب يمساب نوبنتيو برلا لاق مهلسرا مل ينل د ملظلاب مكل نوبنتي ءالواه نال لباب كلمل اوعضخت ال مكل نولوقي
 ةنهكلا عم تمملكتو *»* بمعشلا اذه لكلو ابذك ملظلاب مكل نوبنتي نيذلا مكوايبناو متنا نوكلهتو مكوبراحبل

 لباب نم فوعت برلا تميب هينا اه نيلياق مكل نوبسسي نيذلا ةبذكلا ءايبنآلا لاوقأ اوعمست 3 برلا لاق اذكه الياف

 .ايبنا اوناك نأو * تولبقتسيل مهيف بررلا ةملك تسسيلو .ايبنا مه سيلو مبلسرا ملو #* املظ مكل نوبنتي ءالراه نال ٠
 اذوهي كلم تيب ينو برلا تيب يف يقب يذلا عاتملا بكست ال نا يوقلا بلا يلا نوبلطي برلا يحو مهدنعو

 عاتملا رياسو ةينالاو رحجلاو نيدومعلا يف ليارسا هلا يوقلا برلا لاق اذكه نال * لباب يلا هب قلطنيو ميلشروا لاو
 , عيمجو لياب يلا اذوبي كلم ايناخوي يبس ثيح لباب كلم رصنتخ) هذخاي مل يذلا # ةيرقلا هذه يف يقب يذلا
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 يلا ميلشروا نم ايناخوي يلج امل لباب كلم اهذخاي مل يتلا ةيقبتملا يناولاو 2+ ميلشرواو اذرهي فارشلا
 ٠ | + برلا .لوقي لخدت لباب

 ظ نورشعلاو نماثلا لصفلا
 نم يذلا باذكلا يبنلا روزاع ند ايناذح يإ لاق سماهلا رهشلا يف اذوهي كلم ايقادصل ةعبارلا ةنسلا ف ناكو

 نيتنس .اضيأ * لباب كلم رين ترسك برلا' لاق اذكه # الياق بعشلا لكو ةنهكلا هام برلا تيب يف نواباغ
 .ايمرا لاق # لباب كلم رين رسكا ينال اذوهي يبسو # ايناخويو برلا تيب هينا عضوملا اذه يلا درا انا مايا
 لاق اذكه ةقيقهلاب # ءايمرا لاقف برلا تيب يف مايقلا بعشلا عيمجو ةنهكلا ماما باذكلا يبنلا ايننعل
 نكل * عضوملا اذه يلا لباب نم ةولجلا لكو برلا تميب ةينا دريل اهب تيبنت يتلا كتملك برلا ميقي برلا
 رهدلا ذنم مكلبقو يلبق اوناك نيذلا ءايبنالا »* بععشلا لك ناذا يفو مكناذا يف هلوقا انا يذلا برلا لوق اوعمسا

 يبنلا نوفرعي لوقلا هيتاي نإ ةمالسلاب ءابنتي يذلا '* برغلاب تاميظع تاكلمم يلعو ةريثكلا نيضرألا يلع اوبنتو
 لاقو # مهرسكو ءايمرا قنع نم قاوطألا بعشلا لك هاجت اينانح ذخاو . # ناميإلاب مهل برلا هلسرا يذلا

 يف .ايمرا بهذو ممالا قانعا عيمج نم لباب كلم رين رسكا اذكه برلا لاق اذكه الياق بععشلا لك هاج اينانح

 الياق اينانحل لقف قلطنا #* الياق هقنع نم قاوطالا اينانح رسك ام دعب نم ءايمراأ يلا بمرلا لوق ناك د. هقيرط
 نم اري برلا لاق اذكه نال + ةيديدح اقاوطا مهضوع عنصا اناو ةيبشخغلا قاوطالا ترسك تننا برلا لاق اذكه
 تملعج تنناو .برلا كلسري مل اينانمل ءايمرا لاقو * لباب كلمل اولمعيل ممالا عيمج قع يلع تعض ديدح
 هنسلا هذه ٍفو ضرالا هجو نم كلسرا انا اه ببرلا لاق اذكه اذه لجال # ملظلا ىلع لكوتي نأ بمعشلا اذه
 | * عباسلا رهشلا يف تامن * تومت

 نورشعلاو عساتلا لصفلا ظ
 لباب .يلا ةلاسر ةبذكلا ءايبئاللو ةنهكللو ةولجلا زمياشم يلا ميلشروا نم ءايمرا مهلسرا نيذلا باتكلا لاوقا هذهو

 نم عئاصو ريساو رح لكو نايصخلاو ةكلملاو كلملا ايناخوي جرخ نيح #*رخاتملا بععشلا لك يلاو يبسلا يف
 * الياق لباب كلم يلا اذوهي كلم ايقداص هلسرا يذلا اويكلش نب ويراماغو نافاص نب رازاعيلا ديب # ميلشروا

 » اهترمث اولكو نيتاسب اوسرغاو اتويب اونبأ * ميلشروا نم هتيبس يذلا يبسلا يلع ليارسا هلا برلا لاق اذكه
 نم اولصو كلائنه اهيلا مكتيبس ينلأ ضرالل ةمالسلا اوبلطاو د اولقت الو اورثكا لاجرل مكتانب اوطعاو ءاسن اوذختاو
 و مكيف نيذلا ةبذكلا ءايبنالا مكلضت ال برلا لاق اذكه نال * مكل ةمالسلا نوكت مهتمللسب نال برلا يلا مهلجا

 مكيلع ركفاو * عضوملا اذه يلا يبعش درال يلاوقا ميقاو مكدهعتا ةنس نوعبس لباب لمكت نا عمزا اذا برلا لاق

 دراو * مكل رهظاو مكبلق لكب يننوبلطتو #2 مكل بيجتساو يلا نولصتو د مكيطعال ارورش سيلو ةمالسلا ركف
 مكتيبس يذلا دلب يلا مكدراو برلا لاق اهيف مكتقرف يتلا ضرالا لك نم بوعشلا عيمج نم مكعمجاو مكيبس
 يسرك يلع سلاجلا كلملا يف برلا لوقي يذكه كلذ لجال # لباب يف ءايبنا برلا انل ماقا متلق مكنال * هنم
  يوقلا برلا لوقي يذكه . + يبسلا يف مكعم اوبسي مل نيذلا مكتوخا ةيرقلا هذه يف ينلا بوعشلا عيمجو دواد

 برعلاب مهدرطاو #* هتادر نم لكوي ال يذلا يدرلا نيتلا لثم مهريصاو توملاو عوجلاو برعلا مهيلع لسرم انا
 مهقرفا يتلا بوعشلا عيمج نيب أريفصو اراعو ةئعلو ابجعو ضرالا تاكلمم عيمج يف اعزف مهلعجاو توملاو عوجلاو
 لاق مهنم اولبقي ملف تلسراو تسمدقتو ءايبنالا يديبع عميمج مهيلا تلسرا ٍنلل يلاوقالا اوعمسي مل مهنال #* ابيف
 يلع برلا لاق اذكه * لباب يلا ميلشروا نم يبس دق يذلا يبسلا اهيا برلا لوق اوعمسان متنأو * برلا
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 اه برلا ديسلا نياكلا اهيا تلقف # مهينفأ انا تومبو عوجاو فيسب نال مهب رسأ 2 ميابدو تاقرح“ اومدق

 * عضوملا اذه فو ضرالا يلع ةمالسو اقح يطعا ينآل عوج مكيف نوكي و افيس نونئياعت ال نولوقيو نوبنتي مهرايبنا
 ميجتتو ةبداك رظانمب نوبنتي مهن مهعم حتمملكت :الو مهصوأ ملو :مهلسرا مل يمساب ابذك نوبنتي مهوايبنا يل برلا لاقو
 مهلسرا مل اناو ابذك يمساب نوبنتي نيذلا ءايبنألا لجا نم برلا لوقي اذكه اذه لجآل #* مهبولق عدبو تاريطتو
 بعشلاو #0 ءايبنالا نوكلبي عوجمو نوتومي بمحم تومب ضرالا هذه يلع عوجو بفيس نوكي ال نولوقي نيذلا
 مه مهنفدي نم نوكي ال عوجلاو فيسلا هجو نص ميلشروا كلاسم يف نيحرطم نوريصيو هذبب مهل نوبنتي نيذلا
 الو اليلو اراهن اعومد مكنويع نم اولمها لوقلا اذه مهل لوقتو * مهرورش مهيلع بكساو مهتانبو مهونبو مهواسنو
 ناو فيسلا .ءاحرج اهف ءاركلا يلا تجرخ نأ #* ادج ةعجوم ةبرضبو يبعش ةنبا ترسكنا راسكناب نآل فكت
 ,نمو الاذر اذوهي تملذر له ه# اهوفرعي مل اقيرط اوكلس يبنلاو نهاكلا نآل عوجلا عجو اهف ةنيدملا يلا تلخد
 +. افشلا نمز يف بارطضا اذاو ريخ انل نكي ملو ةمالس انوجر افش انل نكي ملو انطقن اذامل كفن تدعابت نويهم
 لطبت اليركذا كاد يسرك كلبتت ال كمسا لجال فك » كماما اناطخا انال انيابا ملظو اناياطخ بر اي انملع
 تمعنص كنال كوجرنو تننا وه تننا سيلا اهعبش يطعت ءامسلا الو رطمي نم ممالا بلا يف سيل * انعم تدهع
 » اهلك هذه

 رشع سماغلا لصفلا

 اولاق ناو د اوجرخبلو بععشلا اذه لسرا مهعم يسفن نكت ال يهجو ماما نورهو يسوم ماق نأ يل برلا لاقوي
 عومجلا عوجلا نيذلاو فيسلل فيسلل نيذلاو توملل توملل نيذلا هللا برلا لوقي اذكه مهل لوقتف جرخن نيا يلا كل
 ضرآلا عابسو دييسفتلل بالكلاو مبذلل فيسلا برلا لوقي عاونا ةعبرأ مهيلع بلجاو #* يبسلل يبسلل نيذلاو
 اذوهب كلم ايقزح نب يسنم لجال ضرألا تاكلمم عيمج. يف ديادشلل مهملساو * داسفللو لكالل ءامسلا رويطو
 تننا * كتمالس كل دري وا كيلع عرج نمو ميلشروا اي كيلع قفشي نم # ميلشروا يف عنص ام لجا نم
 يف داسفب مهدسفأو # دعب' ميحترأ او تكلدسفاو كلييلع يدي دندعاف ينلغ تكلس برلا لوقي يع تنفرصنا

 ممالا يلع تبلج رجلا لمر نم رثكا مهلمارا ترثك »* مهرورش لجال يبعش اوكلها اولكثا يبعش ضرالا هباوبا
 تمباغ اهسفن تشحؤت ةعبس دلت يتلا تضضرفا #* ةفجرو ةدعر ةتغب اهيلع تمحرط راهنلا فصن يف ةوقش نابشلاو
 مالا اهتيا انا يل ليولا # مهيادعا ماما فيسلل مهاياقب عفداس تريعو تيزخ راهنلا فصن اضيا اهنع سمشلا
 نوكي #* يتنونعلي نيذلاب يتوق تينف دحاو الو ينعفني ملو عفتنا مل ضرالا يف امكاح اطسقم الحر ينيتدلو فيك
 .ادرو ديدحلا فرعيا #*ودعلا دنع ريخلاب مهتقيض نمز ينو مهرورش نمز يف كل تفقو الول نوموقم مه ذا ديس اب
 نيذلا * كيادعال كدودح عيمج ينو كرورش ٠ عيمج نع ءادف بيهنلل تونك عفداو »* كتوق ساحب

 ٍفركذا برر اي * مكيلع دقتت يبصغ نم تدقوت اران نال اهيفرعت مل يتلا ضرالا يف كلوح نم كنودبعتسي
 كل نوصعي نيذلا نم # ارييعت كلجا نم تذخا فيك فرعا حور لوطب ال يل نيدراطلا نم ينكزو يندهعتو
 عمج“« يف سلجا مل لكلا طباض برلا اهبا + يلع يعد كلمسا نآل يبلقل احرفو رورسلل يلا كددملك نوكتو مهنفا
 نووقتي يننونزح نيذلا !ذامل * ةرارم تيلثما ينل يدحو تسلج كدي هجو نم تيقتا نكل نييزبتسملا
 برلا لوقي اذكه اذه لجال * ىدص هل سيل بذك ءام لثم يل تراص ةرياص افاعتا نيا نم ةديدش يتبرض يلع
 كيلا ءالواه نوعجريو يمف لثم نوكتف ليلذلا نم ميركلا تجرخا ناو يبجو ماما فقتو كدراف تمفرصنا نا
 لجا نم كيلع نوردتقي الو نوبراحو نيصح ساحن روس لثم بععشلا اذهل كيطعاو + مهيلا عجرت الف تناو



 رشع سداسلا لصفلا

 اذه يف ةنبا الو نبا كلل نوكي الل ليارسا هلا بمرلا لوقي ةارما ذخات ال تنناو * لاقو برلا لوق يلع ناكو

 يتاللا مهتاهما لجأ نمو عضوملا اذه يف نيدولوملا تانبلاو نيئبلا لجا نم برلا لوقي اذكه هنال * عضوملا
 نونوكي لب نوئفدي الو نوبدني ال نوتومي بعص.تومب د ضرالا هذه يف مهنودلوي نيذلا مهيابا لجأ نمو مهدلت
 اذكه ه# ضرآلا عابسو ءامسلا رويطل اماعط مهئدح نوكتو نونفي عوجلابو نوطقسي فيسلاب ضرالا هجو يلع ةربشلل
 الا * بعشلا اذه نع يتمالس تفرص ينال مهيلع حونتو مهبدنتل ضمت الم مهعمج يلا لخدت ال بيرلا لوقي

 نوبرشي الو تيملا يلع .أزعلل مهتحانص يف زبخ رسكي الو * ارعش مهيلع نوفتني الو مهتاحرشت نوعنصي الو مهنوبدني
 * برشتو لكاتل مهعم سلجتف تمنا لخدت ال برشلا تيب يلا * همأ يلع 3و ةهيبأ يلع ءارعلل اساك مهيقسل

 حرفلا توص مكمايا يف مكنيعا ماما عضوملا اذه نم لطبم انا اه ليارسا هلا برلا لوقي اذكه هنا لجا نم

 كل نولوقيف تاملكلا هذه عيمج بععشلا تربخا اذا نوكيو »* سورعلا تاوصو سيرعلا توصو رورسلا تاوصو
 لوقتف # انهلا برلا ماما اناطخا يتلا انتيطخ يه امو انملظ وه ام رورشلا هذه حيمجا برلا انيلع ملكت اذامل

 * يسومان اوظفح# ملو ٍنوكرتو اهل اودبعتو ةبيرغلا ةهللا فلخ اوبهذو برلا لوقي ٍفوبنتجا مهءابا نا لجا نم مهل
 نم مكحرطاف ه» ٍنوعيطت الا يدرلا هبلق ةيوها فلخ دحاو لك نوضمت متنأ اهو مكيابا نم رثكا مترراشت متناو
 اذه لجال #* ةمحر مكنوطعي ال نيذلا رخا ةهلا نودبعتف مكوابا الو متنا اهوفرعت مل يتلا ضرالا يلا ضرالا هذه
 بهرلا يح نكل *رصم ضرا نص: ليارسا ينب دعصا يذلا برلا يح اضيا نولوقي الف برلا لوقي يتات مايا اه
 اهتيطعا يتلا مهضرا يلا مهدراو كانه اويصتا ثيح روكلا عيمج نمو ءايبرجهلا نم ليارسا تيب دعصا يذلا
 قوف مهنوداطصيف ءامكح نيدايص لسرا هذه دعبو مهنوديصيف برلا لوقي نيريثك نيدايص لسرا انآ اه * مهيابأل
 * ينيع ماما مهتامالذ فخت ملو مهقرط عيمج يلع ينيع نال * روغصلا ةبقثا نمو لاع لت لك قوفو لبج لك
 اهبا * يئاريم اهب ءاطخ يتلا مهماثابو مهتالاذر ممرب يضرا اهب اوسند يتلا مهاياطختو ةفعضم مهتامالظب مهيفاكاو
 مانصالا انوابا تمنتتا اقح نولوقيو ضرالا رخا نم ممالا يتات كيلا ءاوسالا مايا يف ياجلمو يتنوغمو يتوق برلا
 كلذ يف مهل نلعا انا اه اذه لجال  ةهلاب يه تمسيلو ةهلا هل ناسنالا عنصيا * ةعفنم مهيف سيلو ابذك

 ' * برلا يمسأ نأ نوفرعيو يتوق مهفرعاو يدي نامزلا

 ْ ٍ رشع عباسلا لصفلا ا

 اوركذ ام اذا #* مهحباذم نورق يلعو مهبولق حاولا يلع ةموسوم ةقرطم رافظاو ديدح ملقب ةبوتكم اذوهي ةيطخ
 » يراحسلاو لابجلاو ةعفترم ةمكا لك يلعو ةيلاع ةرجش لك تمت اهولمع يتلا اهل مهتفاشتو مهيحااذم مهبولقب
 كتيطعا يذلا ثاريملا نم كفرصاو . * برلا لوقي كاياطخ لجا نم اهلعجا بهنلل مكيشاومو مكلاوما
 لوقي اذكه ج# دبالا يلا ةدقتم لازت الو يسضغب تمحدقت ارانلا نال اهفرعت ا يتلا ضرالا يف تلادعل كدبعتساو

 لثم ريصيف * برلا نم ديعب هبلقو هيلع هعارذ مهل دنسيو ناسنا يلع لكوتلا ه4 يذلا ناسنالا نوعلم برلا
 ال يتلا ةعلام ضرا ينو ةيربلا ينو حابسلا يف نكسيو يتا اذا ريخلا نياعت ال هذه ةيربلا يف يتلا ةيلقحلا افرطلا

 ينو هايملا دنع بييصغلا دوعلا لثم ريصيف + هواجر برلإ نوكيو برلاب قثو يذلا ناسنالا كرابمو 0 نكست
 عنصي صقني الو رطملا مدع ةنس يف فاضي الو ةليلظ ناصغا هيف ريصتو رملا يتا اذا فا الو هلوصا عرفي ةواددلا
 يططعال يلكلا نهتماو بولقلا صحا برلا انا + هفرعي نمف ناسنالا وهف لك نم رثكا قيمعلا بلقلا #* ةرمث
 ةمايا ففصن يف مكحبا. سيل هانغ عناصلا دلت مل ام تععمج ةلجكا تمتوص # هلامعا رامثكو هقرطك دحاذ لك
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 همم اسما

 اوزخيل كنوبنتجي نيذلا عيمج # برلا ليارسا ءاجر انسدقم عفترم يسرك د الهاج ريصي هرخاوا ٍفو هكرتي
 تننا صلخاف ينصلخ افشاف بر اي ينثشا # ةايحلا عوبني برلا اوكرت مهنال اوبتكيل :ضرالا يلع كنم نودعابتملا
 تمنا ناسنا موي هتشا ملو كفلخ اعبات بعتا مل اناو * يتاتل برلا 'ةملك يه نيا نولوقي ءالواه اه * يركن

 نيذلا زخيل * ريرشلا مزن ا يع ققعا ةيرعلل يف صن 3 تبزا د ب كيور ماما يدخ سلا اا ملعب

 دمعأ برلا لوقي اذكه #* ةفعضم ةرسك مهرسكأ أريرش .ءابو مهيلع بلجا انا الو مه اوعرجبل انا رجا 5 يردرط

 3م ميلشروا باوبا عبمد فو مهنم نوجرخ# نيذلأو ادوبي كوام مهيف نولخدي نيدلا تبعش يب باوبا 5 بفقو

 اوظفتحا برلا لوقي اذكه ه»»* باوبالا هذه ين نولخادلا ميلشروأ لكو ادوبي كتاولم اي برلا لوق اوعمسأ مهل لوقتو

 مد 2 مكتويب نم ًالامحا اوحرخت الو # 007 باوبا ب ارجرخت الو كربلا موب يف الامحأ اوعفرت و 00

 ةنيدملا ه هذه باوبا يف ةامحأ 1 ١ 5 لوقي ينم م” نا نوكيو 97 ينعمسي الا 00 نم رثكأ مهياقر

 ةذه نكستلف ميلشروأ ناكسو اذوهي لاجر ا ,الواه ميهبكارم يلغ نوبكارلاو دوا يسرك يلع سواها ءاضرلاو

 نمو لبجبلا نمو .ارعصلا نمو نيماينب ضرا نمو ميلشروا لوح نمو اذوهي ندم نم نوتايو د دبالا يلا ةنيدملا
 مل نأ نوكيو * برلا تيب يلا ةحمست نولمحت انابلو انمو اروختإو ةحببدو تاقرح“ نولمحت نميتلا وح ضرألا
 اهباوبا يف اران لعشاف توبسلا موي ف ميلشروأ باوبا يب اولخدتو الامح ا .اوعفرت الا توبسلا موي اوسدقتل ينم أوعمست

 »+ اغطت الو ميلشروأ ةقزا لكلتو

 ٠ يو ٍتانهر يروخانلا تميب يلا لزنو 3 9 : الياق ءايمرا هينا برلا لبق نم را لوقلا 104

 ا كعب نا طعنا ل يووشلنلا اذه لثم سيلا « ايات يل برلا لوق ناكو » هماعأ ةعنصل د نأ ا

 مهلصاتسال ةكلمم يلع وأ هما يلع ةياهنب تمملكت اذا * يدي يف نونوكت متنا يروخافلا نيط لثم اه ليارسأ تميب

 ا ل ا لا ا ولو ا ب ل يسب سل لا ؟ ميكاماور

 اا ذي ىلحرا نكس لعر اذزوب لاجر سوشيال كلو 30 نأ اهب تملكت يتلا تاريغلا ميمج نع
 اولاقف # ةديج مكلامعا اوعنصاو ةيدرلا هقيرط نم دحاو لك عجريلف ةركف مكيلع ركفتاو ارورش مكيلع بلجا
 اولاساأ برلا لوقي اذكه اذه م » يدرلا هبلق تايضرم دحأو لك عنصنو يضمن انتاعيجرت فلخ انال يشتت

 ةرغصلا نم يدثلا ينفت له ه#* ادج ميلشروا يرذعلا يلا اهتعنص يتلا ثابوهرملا هذهب عمس نم ممألا يف

 ا يا وخل ينيست يبعش ىلا همام يري ارسل 'املا .ليمي وأ نانبل نم جلشلاو

  0يلع ركفتن اولاعت اولاقف + مهكالم موي مهرهظا مهيادعا هجول مهددبا مومس كنز لثم مهسور نوكرختو
 عمسنو ناسللاب هبرصتف اولاعت يبنلا نم لوقلاو مهفلا نم يارلاو نهاكلا نم سومانلا ديبي ال هنال ةركف ءايمرا

 امالك اوملكت مهنال ارورش تاريغلا ضوع يناكيا 4 يتدعم توص بهتساو بر اي ينعمسا # هلاوقا عيمج
 مهيطعا اذه لجال # مهنع كبضغ درتل تاعلاصلاب مهنع ملكتال كهجول يمايق ركذا مهتبوقع اوفخاو يسفن يلع .

 يف فيسلاب نيطقانم مهنابشو توملاب يلتق امايق مهلاجرو 0 لمارا مهواسن رصتل فيسلا يديال مهعمحاو عوجلل



 ها

 * اخاحن يل اوفخاو يكسمل الوق اوريخت مهنال ةتغب صوصللا مهيلع بلجا مهتويب يف ةخرصلا نكتل * برعلا
 ف دقق تضل قطا ا لاا ا اي لل بار لك تفرع بير اي تناو
 « مه هعنسا تليف نم ف + كمامأ مهفعض

 رشع عساتلا لصفلا

 جرختو *  هنهكلا حييش نمو كبعش جويش نم تاهو ايفزخ الوبج ازارك تقاو دمعا يل برلا لاق ذينيح
 * ندا كعم ابيب ملكتا يتلا لاوقالا عيمج كانه ءارقاو ثيشرح باب ةلابق وه يذلا مسه يدب يدأو يلا

 هلا برلا لوقي اذكه باوبالا هذه يف نولخادلاو ميلشروا ناكسو اذوبي كولم اي برلا تاملك اومعسا مبل لوقتو
 اوبرغو ٍوبنتجا مهنا لجا نم # هانذا نطت عمس نم لك يتح ارورش عضوملا اذه يلع بلجا .انا اه ليارسا
 * ةيكرلا ءامدلا "نم عضوملا اذه اولمو مهكولم الو مهوابا او مه اهوفرعي مل ينلا ةبيرغلا ةهللل هيف اورخو عضوملا اذه
 مايا اه اذه لجاأل * يبلق يف هب تركفت الو هلقا ملو هب مهرما مل ام رانلاب مهينب اوقرحيال لاعابل فراشم اونبو
 يارو ادوهي يأر مبدأو ب مبذلا يداو نكل مونأ نب يداو الو عضوملا اذه يلع ربعم يعدي الف برلا لوقي يتات

 ءامسلا رويطل اماعط مهاتوم عفداو مهسفنا يبلاط يديا ينو مهيادعا ماما فيسلاب مهح .رطاو عضوملا اذه يف ميلشروا

 * اهتبرض لك لجا نم رفصيو سبعي ابيلع رمي نم لك ريفصللو ءانفلل ةفيدملا هذه بتراو * ضرالا شوحولو

 »* مهوادعا هب مهنورصاحيي يذلا راصحلا يفو مزملا يف هبيرق موحل لكاي دحاو لكو مهتانب موحأو مبين موحل نولكايو
 هذهو بمعشلا اذه رسكا اذكه برلا لوقي اذكه لوقتو * كلعم نيجراخللا لاجرلا ينيعل زاركلا اذه رسكتو .

 اذكه د هيف نفدي عضوم مدع نم ثافاط يف نونفديو دعب ربج نا نكمي ال يذلا فزهلا .انالا رسك امك ةنيدملا
 كولم تويبو ميلشروا تويبو #* ةطقاس لثم ةئيدملا عفدال هيف ناكسلابو برلا لوقي عضوملا اذهب عبنصا

 دانجلا لكل ةوطسالا يلع اورخب اهيف يتلا تويبلا عيمج يف يتلا تاساجنلا نم طقاسلا عضوملا لثمك نوريصي اذوهي
 يف فقوو ءابنتيل ثببرلا هلسرا ثيح كافاط عضوم ربعم نم ءايمرا يتاو #* ةبيرغلا ةبلالل ريراوقلا اوقاراو ءامسلا
 عيمج يلعو ارورش ةنيدملا هذه يلع بلجا انأ اه برلا لوقي اذكه * بعشلا عيمجل لاتو برلا تيب راد
 7 يتاملك اوعمسي 2 مهبقر اوظلغ مهنا اهندم يلعو اهيلع اهب تمملكت ينلا رورشلا لك اهارق يلعو ندملا

 ظ نورشعلا لصفلا
 يف هاقلاو هبرصف »* تاملكلا هذهب .ءابدتي ءايمرا برلا تميب مدقم ميقا ناك اذهو ىهاكلا ريما نب روش عسمسو

 ” قرمملا_نم ءايمرا روشعت جرخاو - برلا تيب ف ناك يذلا يلعألا بترملا تميبلا باب يف ناك يذلا قرمملا

 ةولعلل كعفدا انا اه برلا لوقي اذكه اذه لجال * ايلج“ نكل روشعن كمسا برلا اعد سيل .ايمرا هل لاقف
 مهنولجو لباب كلم يديا يلا ادوبي لك عفدأو نارظنت كائنيعو مهبادعا فيسب نوطقسيو كياقدصأ حعيمج عم

 مهيأدعأ يديأ يلا اذوهي كلم زونك عيمجو اهباعتا عيمجو هنيدملا هذه ةوق لك عنداو » فيسلاب مهنوعطقيو

 ترنا نفدت كانهو تومت لباب يبو يبسلا يف نوضمت كتيب يف ناكسلا عيمجو تننأو » لباب يلا مهنوقوسيو

 ةكعض ترص تمبلغف ينتكسم كعبهعلاف بر اي ينتعدخ » بذكلاب 3 تيبدت - نيذلا كباححا عيمجو

 لك .زهللو رييعتلل يل تراص برلا ةملك نال ةوقشو انزح اوعدا قتعزا رملا يلوقب ينل 9 »* يب اوزهم راهنلا لك تللمك
 لك نم ربصتأو يماظع يف ةبهتلم ةدقوتم ران لثم راصو مسالا اذهب ملكتا لو برلا مساب يمسا 21 تملقو 2 يراهن
 لاجرلا عيمج اي هيلع ثبنو اوثب يلوح نم نيعمتجملا نيريثكلا اسفل ل 2« لمتحا نا قطا ملو ةيحان
 اذه لحال يوق دييات لثمك يعم برلاو * هنمم انماقتنا ذخانو هيلع ردتقنو عدخا ناك نأ هتركف اوظفحأ هياقدصأ

 نم برلا اهيا »*رهدلا ديم يبنتاا ىلا مهتناها اومهغي , مل منال ادج اويزخ ارمهفي نأ اوردكي ملو اودرط



 .هل اوحبسو بمرلل اردشنا # يتابواج“ كل تفشك يلا مهيذ ماقتنالا كلبق نع يرا بواقلاو يلكلا مهفتم لدعلا

 يعا ينتدلو هيذ يذلا مويلا هيف تدلو يذلا مويلا نوعلم د هنم يوقا وه نم دي نم نيكسملا سفن صلخ هنأ
 - نوكي # ارورسم نوكي هنأ ناسنالا كلذ نظو ركذ كل دلو الياق يبا رشب يذلا ناسنالا نوعلم #* اكرابم نوكي !

 مل هنال #*راهنلا طسو نينرلاو اركاب حارصلا عمسيل مدني ملو بضغب برلا اهفسخ يتلا ندملا لثم ناسنالا كلذ
 عاجوالاو باعتالا رظنال محرلا نم تمجرخ ادامل * يدبأ لبح محرو يربق يما يل ريصتو مألا محر يب ينلتقي
 ظ ظ * يمايا يرهغلاب تلمكو

 نورشعلاو يداخلا لصفلا "5 ْ

 ووايشام نب اينوفصو وعشلم نب روشجن كلملا ايتاده هيلا لسرا اهل ءايمرأ يلا برلا لبق نم رياصلا لوقلا
 + انع فرصنيو هبياجع عيمجت برلا عنصي له انب تفقو لباب كلم نال برلا ائلجا نم لاسأ # الياق نهاكلا
 نوبراخت متنا يتلا ةيبرعلا ةحلسالا لقنا انا اه برلا لوقي اذكه  اذوهي كلم ايقادصل اولوق اذكه ءايمرا مهل لاقف
 عارذبو ةدودمم ديب مكبراحا انو # ةنيدملا هذه طدو يلا روسلا جراخ نم مكنوسجحي نيذلا نيينادلكلا يلا اهب
 + نوتوميو ميظع تلوعب مياهبلاو سانلا ةنيدملا هذه يف ناكسلا عيمج بيرضاو * ميظع ظيغو زجرو بضغب ةريزع
 ىوملا نم ةئيدملا هذه يف يتبتعلا بعشلاو ةدالؤاو ادوهي كلم ايقادص عفدا تببرلا لوقي اذكه هذه دعب نمو

 تفارتا الو مهيلع قفشا الف فيسلا مفب مهنوغطقيو مهسوفن نوهلطي نيذلا مهيادعا يديا يلا فينسلا نمو عوجلا نمو
 + توملا قيرطو ةايدلا قيرط مكهوجو ماما يطا انا اه برلا لوقي اذكه بسعشلا اذهل لوقتو * مهيلع

 نوكتو شيعي مكرسبح نيذلا نيينادلكلل يهتنيل يرخ# يذلاو عوهلاو فيسلاب تومي ةنيدملا هذه يف سلاجلا
 لباب كلم يديا يف تاريمغلل الر رورشلل ةنيدملا هذه يلع يهحو تددش ينا لجا نم #* شيعيو ميانغلل هسفن .

 اومكحا هببرلا لوقي اذكه دواد تيب اي + برلا لوق اؤعمسا اذؤهي كلم تميب اي .#*رانلاب اهترحسيو عفدت
 نم نوكي الو دقوتيو يبضغ رانلا لثم لعتشي اليل هملظ يذلا دي نم فطتخملا اوصلخختساو اوموقتو امكح ةادغلاب
 أران لعشاس # اننكسم يلا لخدي نموا انفيخ نم نيلياقلا ةيحرملا روص روغلا نكاس اي كيلا انا اه + ينطي

 * ابلوح ام لك لكاتو اهتضيغ يف

 ظ نورشعلاو يناثلا لصفلا

 اي برلا لوق غيمسا #* لوقتو لوقلا اذهب ثلنه ملكتتو ادوهي تلم تميب يلا لرناو ضما برلا لوقي اذكه
 برلأ. لوقي اذكه * باوبالا هذه يف نولخادلاو كبعشو كونبنو تننا دواد يسرك يلع سلاجلا اذوبي كلم
 اوقفانت الو مهيلع اووقتت ال ةلمرالاو ميتيلاو يهتلملاو هملظ يذلا دي نم فطتخملا اوصلعغتساو الدعو امكح اوغنصأ

 ,كتولملا تيبلا اذه باوبا يف نولخديو لوقلا اذه نوغنصت نيعناص متنك نأ * عضوملا اذه يف ايكز امد اوقرهت الو
 هذه اوغنصت مل نأو * ميبعشو مهدالواو ءالراه لويخلاو تابكرملا يلع نوبكارلاو دواد يسرك يلع نوسلاجلا .اسورلاو
 .كلم تيب يلع برلا لوقي اذكه نال * بارغلل ريصي تيبلا اذه نا برلا لوقي يتاذب ثمسقا تاملكلا
 ادسفم الجر كيلع لخداو # ةنوكسم ريغ اندم بارغلل كعضا مل نا نانبل ةسيير يل تنا ناعلج اي !ذوبي

 اذامل هبيرقل دحاو لك نولوقيو ةنيدملا اذهب ممالا رمعتو + رانلا يف نهنوقليو ةراتخملا كتزرا نوعطقيو هسافو
 ةبيرغلا ةهلالل اودمحتو مههلا هبمرلا دهع اوبنتجا مهنا لجأ نم نولوقيف »* ةميظعلا ةنيدملا هذهب اذكه برلا عنص
 # هتدلب ضرأ نياغي, الو اضيأ دوعي ال هنال بهاذلا يلع ءاكب اوكبا هوبدنت الل تيملا يلع اوكبت ال + اهل اودبعتو

 3 عضوملا اذه نم جرخ يذلا هيب ايشوي ضوع كلمتملا ايشوي نب ميلس يلع برلا لوقي اذكه هنا لجا نم
 هتيب ياب اي »+ اضيا ضرالا هذه نياعي الل تومي كانه يبس ثيح عضوملا يل نكل #0 اضيأ مثلانه يلا دوعي



  ةعساو يلالعو اردقم اتي كتاذل تيعب ني لدي يدا اولا و وللا ىف اناني لمنا ب
 مل نوبرشي الو نولكاي ال كيبا باخأ بس يرامت تننا كانال كلمت 1 * ليثامتب ةنوهدمو زرالاب ةفقسمو يوكب

 الا كل وه اذه سيلا نيكسملا مكح الو نيعضاوتملا مكح اومكمعي مل + انسح ةدعو اديج امكح اوعنصي نأ اوفرعي

 .يفو تامالظلا ٍنو هقيرتل يكزلا مدلا فو كهرش يف نكل اديج كبلق الو تلانيع تمسيل اه * برلا لوقي ينفرعت
 هيلع نوحوني 3 لجرلا اذه يلع ليو اذوهي كلم ايشوي نب ميقاوي يلع بررلا لوقي اذكه اذه لجال » مهعنصتل لتقلا
 * ميلشروأ باب نم اجراخ يمريو رجعي انفد هونفدي ال * يخا اي يل ليولا ديس اي ليولا_ هيلع نوكبي الو يخا اي ليو
 اوملكت # اورسكنا كباحسا عيمج نال رحبلا ربع يلا يفتهاو كتتوص يطعا ناسيب يلاو يخرصاو نانبل يلإ يدعصا
 يرفل قي ديالا نيو بلا لإ دير فرو هللا هيج * يتوص يعمست مل كتطقس يف كيلع

 تاقلطلا كل يتأت ام دنع يدهنت تازرالا يف ةششعملا نائبل يف ةنكاسلا اهتيا + كيبه“ عيمج نم نيناهتو

 ينميلا يدي ىلع امتاخ ادوهي كلم ايناخوي نب ميقاوي نوكي ناك نأ برلا لوقي انا ىح * دلت يتلا لئم

 يديا يلا ميهحو نم يقتت تنا نيذلا كسفن نوبلطي نيذلا يديا يلا كعفداو * كحرطا كانه نم
 يتلا ضرالا يلو د نوتومت كادهو كانه دلوت مل ثيح ضرا يلا كتدلو يتلا كمماو كعفداو * نيينادلكلا
 مل ضرا يلا يقلاو حرط هنال ةجاح هب :سيل ءانأ لثم ايناخوي ناهو > مهسوفنب اهيلا نودوعي .ال اهنع نونظي مه
 سلع لحر ةمرز“ نع يمدي ال هنا الو لرمع الحر لحرلا اذه يبنكا نب برلا لوف يعمسأ ضرأالا ضرالا 3 ابفرعي

 + اضيأ اذوهي تيب يف سيير الو دواد يدرك يلع

 نورشعلاو ثلاثلا لصفلا
 متنا يبعشت نوعري نيذلا ييلص برلا لوقي اذكه اذه لحال # مهتيعر مدغ : اوكلهاو اوددج نيذلا ةاعرلا ابيا

 مهتددب نيذلا يبعش اياقب لبتقا اناو * ةريرشلا مكلامعاك مكنم مقتنا 0 اه اهودبعتت الو اهومتدرشو يئارخ متددب

 منزوعريف ةاعر مهل ميقاو #* نورثكيو نومثيو مهاعرم يلا مهدراو كانه مهيصقا ثيح ضرالا لك نم كانه
 كلم كلميو الداع اقرشم دوادل ميقاو برلا لوقي يتات مايا اه * بيرلا لوقي اضيا نوعزج الو اضيا نوفاختي الو
 يذلا مسالا اذهو انيمطم نكسي ليارساو اذوهي صلخ همايا يف * ضرالا يلع الدمو امكح عنصيو مهفيو لذداع
 ليارسا ينب دعصا يذلا برلا يح اضيا نولوقي الف برلا لوقي يتات مايا اه اذه لجأل * كداسوي برلا هب هوعدي

 ١ مهاصقا ثيح روكلا عسيمج نمي ٠ ءايبرجلا ضرأ نم ليارسا عرز لك عمج يذلا برلا يح نكل * رصم ضرا نم
 ناسنا لكثمو مهشهتسم لجرك تدرص يماظع عيمج تطضرعرت يف يبلق رسك ءايبنالا أ *+ مهضرا لا مهدرو كانه

 ةيربلا يعارم تفجو ضرال تنزح الاه ةجو نم نأل * هدجم ,اهب هجو نمو ةبرلا هجوب نم رمحلا نم لوهنم

 اذه لجال #* مهرورش ترظن يتيب فو اسندت يبنلاو نهاكلا نأل * اذكه تمسسيل مبتوقو اريرش مهبعش راصو
 لاق مهداقتفا نس يف ارورش مهيلع بلجا يلا لجا نم اهيف نوطقسيو نولقرعيو بابصب الز مهل مهقيرط نكتل
 تيار ميلشروا .ايبنا يفو * ليارسا يبعش اولضاو لاعابل يمساب اوبنت ماثلا تيار ةرماس ءايبنا يفو * برلا
 يل اوراص ةريرشلا هقيرط نسم دحاو رولا عجري الا ةريرشلا يديالا نيدضاعمو بذكلاب نيرياسو ةقسف تابوهرم

 ارم ءام مهيقساو اعاجرا مهمعطا انا اه برلا لوقي اذكه اذه لجال # اروماع لثم اهناكسو مودس لثم مهعيمج
 مهنال .ايبنالا لاوقا اوعهست ال لكلا طباض برلا لوقي اذكه #* ضرالا لكل سندلا جرخ ميلشروا ءايبنا نم نال
 نوكي مالسلا برلا لوق نع نيدعابتملل نولوقي »* برلا مف نم سيلو نوملكتي مهبلق نمو ايورلاب مكل نولطابتي
 :برلا رسب يتاي نم نأل 0 *رورش كيلع يتاي سيل هبلق ةلالضب رياس لكلو مهتداراب نوريسي نيذلا عيمجلو مكل
 دلو * نيقفانملا يلع رودي لزلزتلل جراخ بضغو' برلا لبق نم ةلزلز اه * عمسو تصن نم هلوق يارو
 رآ مل * هنولقعي مايالا رخا يلا مهبلق ءاديوس نم هميقي نا يلاو هعفصي نأ يلا دعب, برلا بصغ فرصني
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 نع يبعش أوعجري مو يلاوقا اوعمسي ملو يرارسا يلع اوفقي ملو د اوابنت مهو مهعم ملكتا ملو اوعرسا مهو 00 ٠
 الك هنياعا ال اناو ايافخ يف ناسنا يفتخملا * ديعب هلا سيلو برلا لوقي 0 0 بيرق هلا # ةريرشلا مهلامع
 بذكلا نيلياق يمساب هتءابنت امو ءايبنالا هب تملكت ام تععمس * برلا لوقي ضرالاو ءامسلا ءالما انا 0
 * مهبلق تاداراب نوابدتي ام دنعو بذكلاب نوبنتي نيذلا ءايبنأل بلق نوكي يتم يلا »* املح تملح

 هل يذلا يبنلا #* لاعايب يمسا مهوابا يسن امك هبيرق دحاو لك ربخت امب ماحب يسومان اوسني نا نيناظلا
 * برلا لوقي يتاملك اذكه ةطنعلا نم نبتلا نيا قلاب يتملكب ثدعتملن ينملك هيلا يذلاو ةملحب ثدهتبلف ملح
 هلالا برلا 0 .ايبنالا يلا انا اه اذه لجال * ةرهصلا عطقي لوعم لثمو برلا لوقي دقوتت ران لثم يتاملك سيلا

 اه # مهساعن نوسعنيو ناسل ةوبن نوجرخت نيذلا ءايبنالا يلا انا اه * هبيرق نم دحاو لك يلاوقا نوقرسي نيذلا
 مهرما ملو ميلسرا مل اناو مهتلالصبو مهبذكب يبعش اولضاو اهب نوربخعو ةبذاك امالحا نوبنتي نيذلا ءايبنالا يلا انا
 متنا متنا مهل لوقتف برلا يحو ام يبنلا وا نهاكلا وا بععشلا اذه كلاس ناو د ةعفنم اذه يبعش اوعفني ملو
 اذامب هيخال دحاو لكو هبيرقل 0 لك نولوقت اذكه نال #* هتيب نمو ناسنالا كلد نم مقتناو * برلا يحو

 لجالو #* هتملك ناسنالل نوكي برلا .يحو نال اضيا يمسي ال برلا يحوو * برلا 0 اناميو, برلا باجا
 تلسراو برلا يحو لوقلا اذه نولوقت مكنا لجا نم هلالا.برلا لوقي اذكه اذه لجال # انهلا برلا ملكت اذام
 عفراو #* مكيابال اهيطعا يتلا هةنيدملا هذهو مكلصاتساو مكلذخا انا اه اذه لجاآل + برلا يحو اولوقت ل الياق مكيلا

 * يسنت ال هذه ةيدبا ب ايدبا نه مكيلع

 نورشعلاو عبارلا لصفلا )
 كلم ميقاوي نب ايناخوي ا هنا رضا يبس ادي تب ذيول لايعبر ىتادوكرد واكس تلا لا

 أدج ابيط انيت ةدحاولا ةلسلا »* لباب يلا مهقاسو ميلشروا نم ءاينغالاو يرسالاو عانصلاو ادوبي كلم ءاسورو اذوبي

 تنا يرت اذام ىل برلا لاقو #* ةهتءادر نم لكوي ال ادج ايدر انيت ةيناثلا ةلسلاو يعبصلا يردبلا نيتلا لثم
 برلا لوق ناكو #* هتادر نم لكوي 4 ادج يدر يدرلا نيتلاو ادح ابيط بيطلا نيتلاأو انيت. تنلغلا ءايمرأ اي

 نيذلا ادوبي نم اويبس نيذلا فرعا اذكه 00 نيتلا اذه لثم ليارسأ هلا برلا لوقي اذكه : الياق 9

 هذه يلا مهدرأو تاريهلل مهيلع ينيع ١ تاريعلل نيينادلكلا ضرأ يلا عضوملا اذه نم 59

 ابعش يل نونوكيو. برلا انا ينا 0 ابلق ا مهيلعأ * مهعلتا الو مهسرغاو مهمدها الو مهيدباو تاريخلل ضرالا
 لوقي اذكه هتادر نم لكوي 3 يذلا يدرلا نيتلا اذه لثمو د مهبلق لك نم يلا نوعجري نآل اهلا مهل انا نوكاو

 مهعفداو *رصمب ناكسلاو ةنيدملا هذه يف نييقبتملا ليارسا هيقبو هءامظعو ادوبي كلم ايقادص ملصا اذكه برلأ

 لوب يوصل تيرس يوم رع ار و ا وك نوريصيو ضرألا تاكلمم لك يف قرفتلل

 - #* ميل اهتيطعا يتلا ضرالا نم اونفي نا يلا فيسلاو توملاو عوجلا مهيباع لسراو

 نورشعلاو سماعلا لصغلا

 هب ملكت يذلا * أدوهي كلم ايشوي نب ميقاويل ةعيارلا ةنسلا ف ادوهي بعش لك يلع .ايمرا يل رياسلا لوقلا

 بلاد اذوهي كلم صوما نب ايشوي كلملل ةرشع ةثلاثلا ةنسلا يف # الياق ميلشرواب ناكسلا لك عمو اذوهي لك عم
 اوعمست ملو مهلسرا ةجلد ءايبنالا يديبع مكيلا تلسراو ناتو الاف مكعم تمملكتو ةنس نورشعو ثالث مويلا اذه
 ينلا ضرالا يلع نونكستنف .ةريرشلا مكلامعا نمو ةيدرلا هقيرط نم دحاو لك اوعجرا # اليات مكناذاب أوغصت ملو

 ٍنوبضغت اليل اهل اودجستلو اهل اودبعتل ةبيرغلا ةهلاا فاخ اوضمت الو ع ذنم مكيابالو مكل اهتيطعأ
 يلا مكتلعجال مكلامعاب ينومتبضغا نكلو برلا لوقي اوعيطت ملو يل اوعمست ملف * مكب رضا الا مكيديا لامعاب



 ,ايبرجلا نم ةما ذخاو لسرا انا اه : يلاوقاب اونموت مل مكنا لجا نم برلا لوقي اذكه اذه لجال * بورحلا

 * يدبالا ريبعتللو ريفصللو ءانفلل مبعفداو مهبرخاو اهلوح يتلا ممألا عيمج يللعو اهيدكاس يلعو ضرألا هذه يلا مهقوساو
 لك ريصتو 0 جارسلا رونو بيطلا ةحار سورعلا توصو سيرعلا توص حرفلا توصو رورسلا توص مهغم كلهاو
 مهاعجاو برلا لاق ةمألا كلت نم مقتنا ةنس نيعبسلا مامت دنعو #2 هنس نيعبس ممالا يف نودبعتيو ءانغفلل ضرألا

 اذه يف تابوتكملا عيمج اهيلع اهب تمسلكت يتلا يتاملك عيمج ضرالا كلت يلع بلجاو + يدبالا ءانفلل

 ةميظع اكوامو ةريثك ابوعش اودبعتساو مهودبعت لباب لها نا لجا نم * بوعشلا عيمج يلع ءايمرا ءابنت امو رفسلا
 هيقستو يديب يذلا فرصلا رمحلا ساك ذخ ليارسا هلا برلا لاق اذكه # مهيديا تسمدق امكو اولعف امب مهزجأو
 تذخلاو #0 مهنيب هلسرا انا يذلا فيسلا هجو نم نوبتخيو نوريعتبف # مبيلا كلسرا انا يذلا ممالا عيمجل

 اونوكيل مداسورو مهكولمو اذوهي ندعو ميلشروا * مهيلا برلا ينلسرا يذلا ممالا هتيقساو برلا دي نم ساكلا
 كولم عيمجو # هب نيطلتخملا لكو هبعش لكو ةءامظعو ةديبعو رصم كلم نوعرفو # ريفصللو رفقللو بارغلل
 اديص كولو روص كولو د نومع ينبو ةيباوملاو ةيمودالاو * دودزا ةيقبو نورقعو ةزغو نالقسع ةييرغلا ليابقلا
 يي نيلاهلا نيطلتخملا عيمجو #2 هبجو مادق زوزجم لكو سورو ناماثو ناذاذو # رجلا ربع يف نيذلا ثولملاو
 هيأ عم دحاو لك: .ادعبلاو ءابرقنلا سمشلا قرشم نم كولملا عيمجو * سرفلا كرلم عيمجو # ةيربلا

 نوطقستو اويقتو اوركساو اوبرشا لكلا طباضلا برلا لاق اذكه ميل لوقتو * ضرالا هحو يلع نيذلا تاكلمملا عيمجو
 يتح تادي نم ساكلا اولبقي نا اوديري مل اذا نوكيو #* مكنيب هلسرأ انا يذلا فيسلا .هجو نم نوسوقت الو
 متناو يسا نأ يدتبا انا اهيلع يمسا يعد يتلا ةنيدملا يف نآل * نيبراش: نوبرشت برلا لاق اذكه لوقتف اوبرشي
 يلعلا نم برلا لوقتو لاوقالا هذهب ءابنتت تنناو * ضرالا يلع سولجلا يلع افيس اوعدا انا نا رهطب اورهطتت مل
 . ضرألا يلع سولجلا يلعو نوبواجحي نيفطاقلا لثم نيذلاو عضوملا اذه نم الوق يحوي هتوص يطعي هسدق نم يحوي
 لاق فيسلل اودجنت نوقفانملاو مهل يذ لك نيديو ممالا يف برلل اوزج نال ضرالا ءزج يلع * كالبلا يتاي
 احرج ريصتو * ضرالا رخآ نم جرخع ميظع فصاعو ةما يلا ةما نم يتات رورش اه برلا لاق اذكه * برلا

 اولله #2 نونوكي ضرالا هجو يلع لبازملل اونفدي 2 ضرألا ءزح يلاو ضرألا زج نم برلا موي يف برلا لبق نم
 كلهيو # ةراتخملا شابكلا لثم نوطقستو مبذلل تلمك مكمايا نال منغلا شابك اي اوحوتو اوخرصاو ةاعرلا اهيا
 كلها برلا نال شابكلاو فارغلا نينرو ةاعرلا خارص توص # منغلا شابك نم صالغلاو ةاعرلا نم ءاجلملا
 هجو نم رفقلل تراص هضرا نآل هتلظم دسالا لثم تكررت * يبضغ رجر هجو نم ةمالسلا اياقب فكنتو # اهيعارم

 * ميظعلا فيسلا

 0 نورشعلاو سداسلا لصنلا 0

 فيوز اهدا همي زادت نق: يقرلا لاقت ذهن . دعا لبق نم لوقا اذه: راع :هيتاري ةتئامتا ويب ف
 صقنت ال مهيلا اهيحوت نأ كل اهبترا يتلا لاوقالا عيمج برلا تيب يف اودجسأ نييتالا عيمجلو نوهيلا عيمجل
 اهعنصا نا اهيف ركفا انأ يتلا رورشلا نم فكاو ةريرشلا هقيرط نم دحاو لك نوعجريو نوعمسي مهلعل + ةملك
 ١ كبل امضعاا عقلا يد رك ى ازرييسلا رهتسلا ى نإ هدرا لاذ اذهب نونو. 2 ريرشلا ميلاقجا ليلا سوف
 موأيس لدم تميبملا اذه عفدأو »* يوعمست ملف مهتلسرأو اركاب مكيلا مهلسرأ انا يذلا ءايبنالا يديبع لاوقا اوعمستل

 هذهب ملكتي ءايمرأ بعشلا لكو هبذكلا ءايبنالاو دلهكلا تنعمسق #خ ضرالا ممأ عيمج يي ةنعلل ةنيدملا هذه عفدأو

 ْدكلا هيلع ضيقف بسعشلا هب ملكيل برلا ةرمأ ام عيمج# ملكتي نا ءايمرا بفك امل ناكو * برلا تيب يف لاوقالا

 ذهو تيبلا اذه ريصي موليس لثم الياق برلا مساب تميبنت كنال تومت توملاب *:الياق بسعشلا لكو ةبذكلا ءايبنالاو

 دعصو لاوقالا هذه !دوهي ءاسور تنعمسو * برلا تيب يف ءايمرأ يلع بعشلا لك عمتجاو ناكسلا نم برغت ةنيدملا
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 .ايورل هيذكلا 5 هنهكلا تلاقف * ةديدجلا برلا تميب باوبا ةلابق اوسلو برلا تثميب يل تكالملا تيب يلا

 لكلو ءاسورلل ءايمرأ لاقف + ةكناداب مدعمس امك ةنيدملا هذه يلع ءابنت هنال ناسنالا اذهل توملا مكح بعشلا لكلو

 نآلاو * اهومتعمس يتلا لاوقالا هذه عيمج هنيدملا هذه يلعو تمييبلا اذه يلع ءابنتال ينلسرأ برلا الياق بعشلا

 يف انأ اهو * مكيلع اهب ملكت يتلا رورشلا نم برلا ففكيو برلا توص اوعمساو مكلامعأو تاديح مكقرط اولعجا

 يكزا ماد مكيلع تلبع# ومثلت نإ مكنا نيملاع نوملعت نكلا + * مكدنع نسححو مكيضري ام .يب اوعنسا مكيديا

 * لاوقالا هذه عيمجب مكناذا يف ملكتال مكيلا برلا ينلسرا ىتعلاب ينال ابيف ناكسلا يلعو ةنيدملا هذه يلعو
 ملكت انبلا برلا مساب هنال توملا مكح ناسنألا اذهل نوكي سيل ةبذكلا ءايبناللو ةنبهكلل بععشلا لكو ءاسورلا تلاقف
 كلم ايقزح مايا يف ناك يناثراملا اضم#© + نيلياق بعشلا عمجمل اولاقو ضرألا زئياشم لاجر تسماقو + انعم

 لبجو ةبكاف سرحت لثم ريصت ميلشرواو ثرحت لقح لثم نويهص برلا لاق اذكه بعش عيمجل لاقو اذوهي
 برلا هجو اوبلط املو برلا اوفاخ امل سيلا !دوهي لكو ايقزح هكلها تللهب له »+ باغلا ةضيغ لثم ريصي تميبلا

 مسأب ءابنتي ناك ناسناو # انسفنأ يع .ةميظع ارورش انعنص نعنو ميهيلع اهب“ ملكت يتلأ رورشلا نم برلا بكف

 7 د بسعشلا يديأ د! هدم الأ .ايمرا

 نورشعلاو عباسلا لصفلا
 تاطاير عنصأ برلا لاق اذكه د لاقو ءايمرا 0 برلا يحوا اذوهي كلم ايشوي نبا ايقداص كلم لوا يف

 اديص كلم يلاو نوما يب كلم يلاو باوم كلم يلاو ادوبي كللم يلا مهبلسرتو * كقنع يلع مهدشو اقاوطاو

 برلا لاق اذكه مهتاداسل اولوقي نا مهرماتو د اذوهي كلم ايقادص يلا ميلشروا ف ميياقلل نييتالا مهلسر يدياب
 يف فرشي نمل اهيطعاو ةعيفرلا يعارذبو ةميظعلا يتوقب ضرالا تمعنص انا نأ * مكتاداسل اولوق اذكه ليارسا هلا
 وه تبوعشلا ديعتسيو هل ل لك .تمعفد * ينيع
 ةكلمملاو ةمالاو #* ةريثك ثاولمو ةريثك بوعش هل دبعتيو اضيأ هضرا باقع يجب يذلا تمقولا يلا هنبأ نباو هنباه

 ال متناو * هدي يف اونفي نأ يلا برلا لاق مهدهعتا عوجلاو فيسلاب لباب كلم رين تمت مهقذع نوعصي ال نيذلا

 ال نولوقي نيذلا مكترعم» نم الو مكتالاف نم الو مكل نوملح نيذلا نم الو مكيمجنم نم الو ةبذكلا مكيايبنا نم أوعمست
 رين تمت اهقنع لخدت يتلا ةمالو د مكضرا نم مكودعبيل بذكلاب مكل نوبنتي ءالوه نآل # .لباب كلمل اولمعت

 هذه عيمجب تملكت اذوهي كلم ايقادص عمو # اهيف نكستو هل لمعتو: اهضرا يلع ابيقبا هل لمعتو لباب كلم

 برجلاب كبعشم تنا اوتومت الو اوشيعو # هبعشلو هل اودبعتو لباب كللمل اولمعاو مكقنع اولخدا الياق لاوقالا
 نيذلا روزلا ءايبنا لوق اوعمست نا مكاياو #0 لباب كلمل دبعتي ال بعشلا لك يف برلا لاق يذلا توملاو عوجلاو

 ملظلاب يمساب نوبنتيو ف لاق مهلسرا مل ينل د ملظلاب مكل نوبدتي راك رو لل و ا
 ةنهكلا عم تمملكتو * بمعشلا اذه لكلو انذك ملظلاب مكل نوبنثتي نيذلا مكوايبنأو متنا نوكلهتو مكوبراححبل

 لباب نم دعت برلا تيب ةينا اه نيلياق مكل نوبنتي نيذلا ةبذكلا ءايبنالا لاوقا اوعمست ال برلا لاق اذكه الياق
 ءايبنا اوناك نأو * كولبقتسيل مهيف بررلا ةملك تسيلو .ايبنا مه سيلو مبلسرا ملو  املظ مكل نوبنتي ءالياه نال ٠

 اذههي كلم تيب ينو برلا تيب يف يتب يذلا عاتملا بكست ال نأ يوقلا برلا يلا نوبلطي برلا يحو مهدنعو
 0 رياسو ةينالو رحجلاو نيدومعلا يف ليارسا هلا يرقلا برلا لاق اذكه نال * لباب يلا هب قلطنيو ميلشروا لاو
 عيمجو لباب يل ادوبي كلم ايناخوي يبس ثيح لباب تسرع هذخاي مل يذلا » ةيرقلا هذه ين يقب يذلا



 يلا ميلشروا نم ايناخوي يلج امل لباب كلم اهذخاي مل يتلا ةيقبتملا يناولاو #2 ميلشرواو اذوهي فارشالا

 ْ + برلا لوقي لخدت لباب

 ظ نورشعلاو نماثلا لصفلا
 نم يذلا باذكلا يبنلا روزاع نب اينانح يل لاق سمامغلا رهشلا يف اذوهي كلم ايقادصل ةعبارلا ةنسلا ين ناكو

 نيتنس .اضيأ * لباب كلم رين ترسك برلا "لاق اذكه # الياق بعشلا لكو ةنهكلا هام برلا تيب يف نواباغ

 ءايمرا لاق #* لباب كلم رين رسكا ينال اذرهي يبسو # ايناخويو برلا تميب هينا عضوملا اذه يلا درا انا مايا
 لاق اذكه ةقيقعلاب * ءايمرا لاقف برلا تميب يف مايقلا بععشلا عيمجو ةنهكلا ماما باذكلا يبنلا ايننعل
 نكل * عضوملا اذه يلا لباب نم ةولجلا لكو برلا تميب ةينا دريل اهب تيبنت يتلا كتملك برلا ميقي برلا
 رهدلا ذنم مكلبقو يلبق اوناك نيذلا ءايبنالا * بمعشلا لك ناذا يفو مكناذا يف هلوقا انا يذلا برلا لوق اوعمسا

 يبنلا نوفرعي لوقلا هيتاي ذا ةمالسلاب ءابنتي يذلا * برهلاب تاميظع تاكلمم يلعو ةريثكلا نيضرالا يلع اوبنتو
 لاقو #* مهرسكو ءايمرا قثع نم قاوطألا بنعشلا لك هاجت اينانح ذخاو . * ناميالاب مهل برلا هلسرا يذلا
 يف .ايمرا بهذو ممالا قانعا عيمج نم لباب كلم رين رسكا اذكه برلا لاق اذكه الياق بسعشلا لك هاجت اينانح
 الياق اينانحل لقف قلطنا #* الياق هقنع نم قاوطالا اينانح رسك ام دعب نم ءايمرا يلا برلا لوق ناك »* هقيرط
 نم ارين برلا لاق اذكه نال # ةيديدح اقاوطا مهضوع عنصا اناو ةيبشمنلا قاوطالا ترسك تننا برلا لاق اذكه
 تملعج تنناو برلا كلسري مل اينانعل ءايمرا لاقو + لباب كلمل اولمعيل ممالا عيمج ىقنع يلع تمعضو ديدح
 هنسلا هذه ٍفو ضرالا هجو نم كللسرا انا اه ببرلا لاق اذكه اذه لجال # ملظلا يلع لكوتي نا بمعشلا اذه
 ظ * عباسلا رهشلا يي تامف * تومت

 نورشعلاو عساتلا لصفلا ْ ظ
 لباد يلا ةلابر ةبذكلا .ايبناللو ةنهكللو ةولجلا زئياشم يلا ميلشروا نم .ايصرا مهلسرا نيذلا باتكلا لاوقا هذهو

 نم عناصو ريساو رح لكو نايصختلاو ةكلملاو كلملا ايناخوي جرخ نيح #*رخاتملا بعشلا لك يلاو يبسلا يف
 »* الياق لباب كلم يلا اذيهي كلم ايقداص هلسرا يذلا اويكلش نب ويراماغو نافاص نب رازاعيلا ديب # ميلشروا
 »+ اهترمث اولكو نيتاسب اوسرغاو اتويب اونبا * ميلشروا نم هتيبس يذلا يبسلا يلع ليارسا هلا برلا لاق اذكه

 ' نم اولصو كلنه اهيلا مكتيبس يتلا ضرالل ةمالسلا اويلطاو د اولقت الو اورثكا لاجرل مكتانب اوطعاو ءاسن اوذختأو
 لو مكيف نيذلا ةبذكلا ءايبنالا مكلصت ال برلا لاق اذكه نال ه* مكل ةمالسلا نوكت مهتملب نال برلا يلا مهلجا

 مكيلع ركفاو * عضوملا اذه يلا يبعش درال يلاوقا ميقاو مكدهعتا ةنس نوعبس لباب لمكت نا عمزا اذا برلا لاق

 دراو #* مكل رهظأو مكبلق لكب يننوبلطتو #* مكل بيجتساو يلا نولصتو * مكيطعلل ارورش سيلو ةمالسلا ركف
 مكتيبس يذلا دلب يلا مكدراو برلا لاق اهيف مكتقرف يتلا ضرألا لك نم بوعشلا عيمج نم مكعمجاو مكيبس
 يسرك يلع سلاجلا كلملا يف برلا لوقي يذكه كلذ لجال # لباب يف .ايبنا برلا انل ماتا متلق مكنال * هنم

  يوقلا برلا لوقي يذكه : * يبسلا يف مكعم اوبسي مل نيذلا مكتوخا ةيرقلا هذه يف يتلا بوعشلا عيمجو دواد
 برعلاب مهدرطاو + هتادر نم لكوي ال يذلا يدرلا نيتلا لثم مهريصاو توملاو عوجلاو برحما مهيلع لسرم انا
 مهقرفا يتلا بدوعشلا عيمج نيب اريفصو اراعو ةنعلو ابجعو ضرالا تاكلمم عيمج يف اعزف مهلعجاو توملاو عوجلاو
 لاف مهن اولبقي ملف تملسرأو كتسمدقتو ءايينالا يديبع عيمح مهيلا تلسرا لل ٍلاوقالا اوعمسي مل منال 37 اهيف

 يلع برلا لاق اذكه # لباب يلا ميلشروا نم يبس دق يذلا يبسلا اهيا برلا لوق اوعمساف متناو * برلا



 عيمج يف تانعل مهيلع نوذخايو #* مكنويع هاجت مهبرضيو لباب كلم يديا يلا مهملسا اناو ايقادص يلعو بايشا
 لحال * رادلاب لباب كلم مهقلس نيذلا بايشا لثمو ايقادصب عنص امك برلا كب عنصي نيلياق لبابب ادوهي ةولج

 م* برلا لاق ديبش اناو هب مهرمأ مل انأ يذلا يمساب الوق اورهظاو مهييدلب ءاسنب اوقسفو ميلشروا يف هاعنص يذلا مثال
 يبنتي ناسنأ لكل برلا تميب ين اميق نوكتل نهاكلا أادويأ ضوع انهاك 50 *» برلا لاق وأاماص نب اينوفصلو

 سيلا #* مكل ءابنتي يذلا توثانا نم يذلا ءايمرا نومتشت ١نامل نالاو »* نجسلاو طابرلل هعفدتو نجي ناسنا لكلو

 اينوفص ءارقو * مهترمث اولكو نيتاسب اوسرغاو اونكساو ا اونبا وه ليوط الياق لباب يلا مكيبا لسرا اذه لجال
 ااماص يلا برلا لاق اذكه الياق ةولجلا يلا لسرا # الياق ءايوزا يلا برلا لوق ناكو # ءايمرا ينذا يف رفسلا
 برلا لاق اذكه اذه لجال # هيلع متنا اولكوتتل املظ عنصو هلسرا : اناو مكل ءابنت ,ااماص نا لجا نم ينزاوهالا
 الو مكل كلا انا يتلا تاريخلا يريل مكطسو يف ناسنا هل نوكي الو هسنج يلعو ءااماص يلع علطا .انا اه
 ١ * اهونياعي

 - نوثاثلا لصفلا ظ

 لاوقالا هذه عيمج بتكا الياق ليارسا هلا برلا لاق اذكه < لرقتلا قراا لبق نم ءايمرا يلا رياصلا لوقلا
 مهدراو برلام لاق 1ذوهيو ليارسا يبعش ةولج دراو برلا لاق يتات مايإ اه نال + رفس يف كل انا اهترهظا يتلا
 * ادوهي يلعو ليارسا ىلع اهب برلا كت يتلا لاوقالا هذهو * ضرالا يلع نودوسيو مهيابا تميطعا يتلا ضرالا يل

 يذلا فوغلا لجا نمو ركذلا دليا اورظناو اولاصأ # ةمالس نوكت سيلو فوخ هفوخ توص اوعمسا برلا لاق اذكه
 نال #* ناقريلل تراصو هوجولا تداع هوقح يلع هاديو ناسنا لك تميار يلا لجا نم ةدعقملاو وقحلا نوكسمت هب
 برلا لاق مويلا كلذ ين ا اال تريد اع دوك هلثم دعو سيلو ميظع مويا كلذ

 كلسن ذقناو ةديعب ضرا نم كصاخم ينل ليارسا اي رسكذت ال برا لوقي يع سرطان تدلع تدوخ فحم

 ' بوقعي اي كيلع فوخ 2 تناو #* يذوم هل نوكي 2و ميرتسيو دقريو انامطع بوقعي نكسيو مهيبس ضرا نم
 الو اهيف كتقرف يتلا بوعشلا عيمج يلع كتللهلا مزجاو برلا لوقي تصلح« يناو كعم ينل برلا لوقي يدبع
 نم سيلو # ةعجوم كتبرض ةرسكلا تمقا برلا لاق اذكه * كبكنا الل لدعلاب كبدواو مهعم ككلها
 ودعلا ةيرض نلل نولاسي الو كويسن كباحسا عيمج # ةعفنم كل نوكت سيلو عجولاب تيفش كمكح مكحي
 كل تمعنص كاياطخ ترثك كملظ ةرثك ىلع * كاياطخ ترثك كملظ لك يلع ديدشلا بيداتلل كتبرض

 داعبال كردعبا نيذلا ريصيو مهمحل نولكاي كيادعا عيمجو نولكوي اهنولكاي نيذلا عيمج اذه لجال # هذه
 تمريعد كنال برلا لاق كيفشاو ةعيجولا ةبرصلا- نم كافش عفرا ينل د بمهنلل 391 ا عيمجو

 دبس مضار ليارسا ةولج درا انا اه برلا لاق اذكه #* ابهبلطي نم سيل نأل مكل ةدوحوم ةديصملاو ةددبم

 * نوصقني 2و مهرثكأو نيبعال توصو نوح“ مهنم جرختو *  لكاي همكم بعشلاو اهروس يلع ةنيدم ينبتو

 هنم هسيبرو: * مهيلع مهنم يوقأ نوريصيو مهينزح“ دهعتاو ميقتست يبجول مهتاداهشو لوألا لثم مهونب جرخت الو
 .نوكا اناو ابعش يل نوريصيو * برلا لاق يلا هبلق يطعا يذلا اذه وه نم نلل يلا نوعجري الو مهعمجاو .جرخ#
 برلا بضغ زجر دتري ال 9 * يتاي نيقفانملا يلع قتلم عجرم زجر جرخ طخس# جرخ برلا زجر نآل # اهلا مهل
 + اهنوفرعت ةريخألا مايالا يف هبلق يوه ميقي ينحو لعفي يتح



  نوثلثلاو يداعلا لصفلا

 يف اراح تدجو برلا لاق اذكه # ابعشب يل نونوكي مهو اهلا ليارسأ سنجل نوكا برلا لاق نامزلا كلذ يف
 كتبذتجا اذه لجآل ةيدبا ةبحم كتببحا هل رهظي ديعب نم برلا + اذكه سيلو نوبهذت فيسب نيلاض رفقلا
 تسرغ ينل # نيبعاللا عمج“ عم نيجرختو اضيا كفد يذخات ليارسا يرذع اي نينبتو كينبا ينال # ةفارلل
 يلا نويبص يلا اودعصاو اوموق ميارفا لبج يف نيبواجفلا مكح موي هنال # اوحجبسو اوسرغا ةرماس لابج يف امورك
 اولوق اوحجتسو تاعمتسم اوعنصا ممالا سار يلع اولهصاو اوحرفأ بوقعيل برلا لاق اذكه نآل # انبلا برلأ

 لعجاو مصفلا ديع يف ضرالا رخا نم مهعمجاو ءايبرجلا نم مهقوسا انا اه *.ليارسا ةيقب هبعش برلا صلخ

 ضرا يف هايملا ناجلخ يلع مهربدا مهبلجام ةيزعتبو اوجرخ ءاكبب # انهاه يلا نودوعيو اريثك اعمج نينبلا
 يف اوربخاو ممآلا اهيا برلا لاوقا اوعمسأ * يركب وه ميارفاو ابا ليارسل ترص ينل اهيف نولضي الف ةميقتسم
 نم هصلغتسإ بوقعي اجن برلا نال #* هعيطق يعار لثم هسرحبو هعمج# ليارسا لبرغ يذلا اولوق ةديعبلا ريازجلا

 تارمثلاو رمخلاو ممقلا ضرا يلا برلا ريخ يلا نوفاويو نويهص لبج يف نوحرفيو نوتايو # هنم يوقا وه نم دي
 عمجم يف يراذعلا حرفت ذينيح # دعب نوعوم الو ةرمثلا نسحلا دوعلا لثم مهسفن ريصتو فارغلاو مياهبلاو
 يبعشو يويل ينب ةنهعكلا سفن ركساو مظعا د رورس يف مهلعجاو ةحرف يلا مهنزح عجراو نوحرفي خويشلاو نابشلا
 اهيدب لجا نم ةيكاب ليحار ليوعو ءاكبو حون توص ةمكالا يف عمس توص برلا لاق اذكه * يتاريخ نم يلتمي
 نال عومدلا نم كلانيعو ءاكبلا نم كلتوص فكيل برلا لاق اذكه #* نيدوجوم اوسيل مبنال يزعتت نأ درت ملو
 بردانلا ميارفا ترعمس عماس * كينب عم تائب » ,ءادعألا ضرا نم نودوعيو لامعالا عيمج يف ةرجللا

 تدهنتو تمبت ييبس رخآ ينال . * يهلا برلا تننا كنال عجراف يندر ملعتا مل لجع لثم انا تبداتف ينتبدا '
 نم نال معنم دلو بيبح نبا ميارفا * يابص ذنم ارييعت تلن نا كل تربظاو يزخغلا موي ذنم ملعال اريخا
 يعنصا نويبص اي كتاذ يميقا * ببرلا لاق همحراس محار هيلا تعرسا اذه لجال اركذ هركذا هيف يتاملك لجا

 يلا # ةينزح كندم يلا يعجرا ليارسا .ارذع اي يعجرا اهيف تبهذ ينلا قيرطلا ةافجل كبلق يطعا ةبوقع
 لاق اذكه #*رشبلا نوريسي هب يذلا صالغلا ديدج سرغل اصالخ قلخ برلا نال ةناهملا ةئبالا اهيا يفرصنت يتم
 ' ه« سدقملا هلبج لداعلا يلع برلا كرابم هيبس تددر اذا هندم يفو اذوهي ضرا يف اضيا لوقلا اذه نولوقي برلا

 تيلمو ةناشطع ضرا لك تركسا ينال .#* عيطقلا يف فطتخو ملفلا عم هدلب لك ينو اذوهي ندم يف ناكسلاو
 عرزاو برلا لاق يتات مايا اه اذه لجال # اذيذل يمون يلراصو ترظنو تممق اذه لجال # ةعياج سفن لك
 مهيذبال مهيلع رهساس اذكه مهبكاو مهمدهأل مهيلع تربس امك نوكيو د ةميهب عرزو ناسنأ عرز !ذوبيو ليارسا

 دخاو لك نكل »* تمسرض دالوألا نانساو مرصحلا اولكا ءابالا نولوقي ال مايالا كلت يف * برلا لاق مهسرغاو
 اذوبهي تيبلو ليارسا تميبل عضاو برلا لاق يتات مايا اه د هنانسأ ,سرصت مرصحلا لكاي يذلاو تومي هتيطخب
 يف اوكبشي مل مهنأل رصم ضرا نم مهجرخال مهديب تذخأ موي 5 مهيابال هتدهع يذلا دهعلا" سيل #* اديدج ادهع

 لاق مايالا كلت دعب نم ليارسا تميبل هب دبعا يذلا دبعلا وه اذه نأل * برلا لاق مهب تنواهت اناو يدهع
 نوملعي الو . * ابعش يل نوريصي مهو اهلا مهل ريصاو مهنياعاو مهريمض يلع اهبتكاو مهبلق يف يسيماون يطعا برلا
 امحار ريصا يل مهريبك يلا مهريغص نم يننوفرعي مهعيمج نال برلا فرعا الياق هاخلا دحاو لكو هبيرق دحاو لك
 ليللا ءوضا موجنلاو رمقلاو راهنلا رول سمشلا يطعملا برلا لاق اذكه # دعب مهاياطخ ركذا تسلو مبتا.ءالظل
 ليارسا سنجف برلا لاق سيماوتلا ةذه تمفكنا نا #* همسا لكلا طباض برلا هحاوما عفرو رحبلا يف اخارصو
 اناف لفسأ ضرالا بارت لذ ناو برلا لاق اعافترا ءامسلا تععفترا نا * هبرلا .لاق يبجول هما نوكيل فكني

 . اندم نوئبيف برلا لاق يتات مايااه * يل هوعنص ام عيمج لجا نم برلا لاق ليارسا سنج دعبأ تسل



٠ 

 ةراجعلا نم اهلوح راديو بيراغ لالت يلا مهمادق اهتحاسم جرختو # ةيوازلا باب يلا ليامانا 7 نم برلل
 ينفي الو برلل اسدق يترشلا ليخغلا باب ةيوازلا يلا ثازرالا لقح يداولا يلا ثوميراصا عيمجو #* ةراتخملا

 ض نوثلدلاو يناثلا لصفلا | :
 ثالملل رشع ةنماثلا ةنسلا هذه ايقادص كلملل ةرشاعلا ةنسلا يف برلا لبق نم ءايمرا يلا رياصلا لوقلا

 يذلا * كلملا تيب ينوه يذلا سبعلا راد يف ظفح ءايصراو ميلشروا يف ميس لباب كلم شيجو *«رصسصخب
 لباب كلم دي. يف ةنيدملا هذه عفدا اه برلا لاق اذكه الياق يبنتت تمنا اذامل الياق كلملا ايقادص هيف. هسبح

 هانيعو همفل دمف ملكتيو لباب كلم يدي يلا اعفد عفدي هنال نيينادلكلا دي نم ايقادص صلخ الو # اهذخاي

 مولاص نب ليامانا اه # الياق ءايمرا يلا برلا لوق ناكو #* تومي كانهو لباب يلا لخديو #* نارظنت هينيعل
 يلا يتاو + امكح هذخات نأ كل تنا كنال ثوثانا يب يذلا يلفح كتاذل ىنتقا الياق كيلا يتاي كيبا يخا

 | صسيش تناف ةينق نيماينب ضرا يف يذلا يلقح ىنتقا يل لاقو سبهلا راد يلا يبا يخا مولاص نب ليامانا
 * ةضفلا نم ةيامو ليقاثم عبس هل تمقاو يبا يخا نب ليامانا لقح تينتتاو * برلا لوق اذه نأ تنفرعو
 * ورقملا موتخملا ةينقلا باتك تذخاو # نازيم يف ةضفلا تمقاو !دوبش تدهشاو هتمتخو باتك يف تبنكو

 ينيعلو ةينقلا باتك يف نيبتاكلاو مايقلا ينيعلو يبا يخا نب ليامانا ينيعل وااسام نب ويرين نب خورابل هتعفدو
 ةينقلا باتك ذخ لكلا طباض برلا لاق اذكه * الياق مهينيعل جوراب ترماو سبعلا راد يف نيذلا نوهيلا

 ةهذفإلي موركو تويبو لوقح اضيا نونتقي برلا .لاق اذكه نآل * ةريثك امايا ميقي يك يرخ ءانأ يف هعضتو ورقملا
 تمنا نياكلا برلا اهيا # الياق ويرين نب خورابل ةينقلا باتك تمعفد ام دعب نم برلا يلا تيلصو #* ضرالا
 فولال ةمحرلا عناصلا * يش الو كنع يفخخيي ال ةيلاعلا ةعيذرلا كعارذبو ةميظعلا كتوقب ضرالاو .امسلا ثتععنص
 ميظعلا هلالا هلاعفا يف يرقلاو ميظعلا يارلا ببر .* يوقلا ميظعلا هللا مهدعب ءانبالا ناضحا يف ءابالا اياطخ يطعملاو

 ' ميارجو تايا تمعنص امك # هقيرطك دحاو لك يطعتل رشبلا قرط يلا كلانيع بر اي مسالا ميظعلاو لكلا طباصلا
 كبعش تمجرخاو + مويلا اذه امك امسأ كتاذل تمعنصو نييضرألا ينو ليارسا يف مويلا اذه يلا رصم ضرأ يف
 اهتيطعا يتلا ضرألا هذه مهتيطعاو #* ةميظع ءارمبو ةعيفز عاردو ةزيزع ديب ميارجو تاياب رصم ضرا نم ليارسا
 املكب اوعنصي ملو تلرماوا يف اوريسي ملو كتوص اوعمسي ملو اهوذخاو اولخدو # السعو ادبل ضيفت :اضرأ مييابال
 يديأ يلا تعفد ةنيدملاو اهذخايل ةنيدملا يلا يثا. عمج اه #رورشلا هذه عيمج مهبيصت نأ تلعجف مهترما

 ةضف لقح كتاذل نتقا يل لوقت تناو #*راص اذكه تملكت املك عوجلاو فيسلا هجو نم اهوبراحتل نيينادلكلا
 انا + الياق يلا برلا لوق ناكو #* نيينادلكلا يديا يلا تععفذ ةنيدملاو ادوبهش تدهشاو هتمتخو اباتك تسبتكو
 كلم يديا يلا ميلشروا عفدتو تمعفد ليارسا هلا برلا لوقي اذكه اذه لجال * يش ينع يفخ ال هللا برلا

 يتلا نكاسملا نوقرحيو رانلاب ةنيدملا هذه نوقرحو ةنيدملا هذه يف نوبراحا نوينادلكلا يئاوتو #* اهذخايو لباب
 مهدحو اذوهي ينبو اوناك ليارسا ينب نال * ٍينورمرميل ةبيرغلا ةبلالل ريراوقلا اوقاراو لاعابل مهتعلتتبا يلع اورخبب اهيف
 مويلا اذه يلاو اهتينب موي ذنم ةئيدملا هذه يبضغ يلعو يزجر يلع نل 9 #*. مهيابص ذنم ينيعل رشلا نوعنصي
 مهتدهكو مهءاسورو مهكولمو مه يورمرميل أوعنص امك ادوبيو ليارسا ينب رورش عيمج لجأل * يبجو نم اهنلدبال

 *  ابدا اوذخايل اضيا اوعمسي ملف اركاب مهتملعو مههحو سيلو مهروهظ يل اولو * ميلشروا ناكسو ادوهي لاجر مهوايبناو
 مونا نب يداو يف نيذلا لاعابل لكايبلا اونبو * مهتسامب هيلع يمسا يعد ثيح تيبلا يف مهساندأ اوعضوو

 * اذوبي اوطختبأ ةلاذرلا هذه اوعنصيل يبلق يلع دعصت ملو اهب مهرما مل ةعلصم حلومل مهتانبو مهينب اودعصيل

 عوجلاو فيسلاب لباب كلم يديا يف عفدت لوقت تنا يتلا ةنيدملا يلع ليارسا هلا برلا لاق اذكه نالاو
١ 



 , اذه يلا مهدرأو ميظع درحخأو يبضغبو يزجرب كانه مهتقرف ثيح ضرالا لك نم مهعمجأ انا اه د ةلاسرلابو

 عيمج ينوناخبل يرخآ ضرا يلا مهعفداو # اهلا مهل نوكا اناو ابعش يل نونوكيو * نيناملطم مهسلجاو عضوملا

 اودعبي اليل مهبلق يف يلوخ يطءاو مهنلخ نم هفرصا ل ايدبا !ادهع مهل ديعاو ١ * مهدعب مييانبالو مبل اريخ مايالا
 امك برلا لاق اذكه نال * سفنلا لكبو بلقلا لكبو ناميالاب ضرالا هذه يف مهسرغاو مهعلصال مهدهعتاو * ينم
 * مهيلع اهب تمملكت يتلا تاريغلا مهيلع بلجا انا اذكه ةميظعلا رورشلا هذه عيمج بعشلا اذه يلع تبلج

 * نييلادلكلا يديا يلا نوملسيو ةميهبو ناسنا نم ةكولسم ريغ نوكت لوقت تننا يتلا ضرألا يف لوقح اضيا ينتقتو
 يلو ادوهي ندم ينو ميلشروا لوح و نيساينب ضرأ يف ادوهشب دهشتو متخأو رفس يف بتتكتو ةصفلاب الوقح نونتقيو
 * مهتاولج درا ينأل باجان ندم يو اليفام لبج ندم

 . نوثلثلاو كلاثلا لصفلا ْ ظ

 ضرالا عناص برلا لاق اذكه د سبعلا راد يف اطوبرم ناك اذا وهو ةيناث الياق ءايمرا يلا برلا لوق راصو
 اذكه نال # اهفنرعت مل'يثلا هذه تايوقو تاميظع كربخاو كبيجاف يلا حرصا د همسا برلا اهموقيل اهلباجو
 يلعو نصعلا يلع سولجلا اذوهي ثولم تويب لجا نمو ةنيدملا هذه تويب لجا نم ليارسا هلا برلا لاق

 يهجو تفرصاو يبضغبو يزجرب مهتبرض نيذلا رشبلا تاوما نم اهوالماف نيينادلكلا عم اوبراهتتل *« فيرارشلا
 هدراو * ناميالاو ةمالسلا مهل عنصأو اهبطاو مهل رهظأو ءافشو ءاود اهل دعصا انا اه * مهرورش عسيمج لجأ نم مهفع
 يتلا مهاياطخ ركدا الو يلا اهب ءاطخا يتلا مهاياطخ عيمج نم مهرهطأو #* لوالا» مهينباو ميلشروا ةولجو اذوهي ةولج

 .تاريغلا عيمجب نوعمسي نيذلا ضرالا بعش لكل ةمظعللو ّئعبستللو رورسلل ريصتو .* ينع اودعابتو يلا اهب .اطخا

 * مهل اهعنصا انا يتلا ةمالسلا عيمج لجا نمو تاريخلا عيمج لجا نم نورمرمتيو نوفاخيو اهعنصا انا يتلا
 نمو أدوبي ندم يف مياهبلاب سانلا نم بارخ وه نولوقت متنا يذلا عضوملا اذه يف اضيأ عمسيس برلا لاق اذكه
 سورع توصو سيرع توص ةحرف توصو رورس توص # مياهب» ناسنا نوكي ال نا تابورغملا ميلشروا جراخ
 برلا تيب يلا نيبارق نولخديو هتمحر دبالا يلا ناو 9 برلا نال لكلا طباضلا برلل :اوفرتعا نيلياقلا توص

 بو رفقلا عضوملا اذه يف اضيأ نوكي برلا لاق اذكه د تاوقلا ببر لاق لوالك ضرالا كللت ةولج فرصا :ينلل
 ضرا فو باجان ندم يفو ليفاس ندم يفو لبجلا ندم يف * فارغلا نودتري ةاعرلل ةلزن هندم عيمج
 مكيهتست # برلا لاق دادعلا يدي يلع فارغلا تات اضيا اذوهي ندم يفو ميلشروا لوح يتلا فو نيماينب

 فو مايالا كلت يف * برلا لوقي. اذوهي لاو ليارسا لا اهب تدعو يتلا ةيحلاصلا لاوقالا متاو بررلا لوقي مايا
 صلخم# مايالا كلت يف *ربلا لمعيو ضرالا يف لدعيو مهغيو كلملا كلميو ربلا ءايض دوادل يغا نامزلا كللد
 دواد مدعي ال هنأ برلا لوقي يذكه هنال #* ايفخغلا برلا هنومسي يذلا همسا اذهو ةنامطم ميلشروا نكستو اذوهي

 روخبلا رخجاو نابرقلاو ةحبذلا برقي يماما موقي الجر نومدعي ال نويويللاو ةنهكلاو * ليارسا يسرك يلع سلما انبا
 راهنلاو ليللا ريبدت اولطبت نا متردق مقنا نا برلا لوقي يذكه د لاقو ءايمرا يلا برلا يحوا مث # مايا لك
 ةنهكلاو  ةيسرك يلع سلج# نبا هل نوكي آلا يدبع دواد تدهاع يذلا دبعلا لطبمي د»* امهتقو يف انوكي لا

 نيذلا نييويللا لسنو يدبع دواد هيرذ رثكا كلذك رحبلا لمر لاكي الو ءامسلا موجأ يصح ال امك يمادخ نويويللاو
 ببرلأ بعل ا نينللا نيئليبقلا نأ بسعشلا لوقي ام يرت ام » لاقو ءايمرا لا برلأ يحوأو د« ينوم دمعت

 . ليللا يننسو يذهع تبعي مل نأ برلا لوقي يذكه #* بسعشلا يماما نوكي ال نأ يبعشلا ٍينطخساو امهلذر
 * مهتمحرو مهيبس تدذر اذا بوقعيو قمساو ميهربا 58 ُ د لسن نم ايلو ذا الو اميلذراو يدبع دوادو بوقعي لسن * تمبثي مل ضرألاو ءامسلا تددح يذلا داو راهنلاو ش
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 نع يبعش أوعجري ماو يلاوقا اوعمسي مثو يرارسا يلع اوفقي ملو د اوابنت مهو مهعم ملكتا ملو أوعرسا مهو ءايبنألا

 الك هنياعا ال اناو ايافخ يف ناسنا يفتخيلا * ديعب هلا سيلو برلا لوقي انا انا بيرق هلا * ةريرشلا مهلامغا
 بذكلا نيلياق يمساب هتءابنت امو ءايبنالا هب تملكت ام تععمس * برلا لوقي ضرالاو ءامسلا ءالما انا سيلا
 * مهبلق تاداراب نوابنتي ام دنعو بذكلاب نوبنتي نيذلا ءايبنال بلق نوكي يتم يلا * املح تملح
 هل يذلا يبدلا * لاعايب يمسأ مهوابا يسن امك هبيرق دحاو لك ربخ امب مهمالحأب يسومان أوسني نأ نيناظلا

 * برلا لوقي يتاملك اذكه طنحلا نم نبتلا نيا ىتحلاب ينملكب ثدعتبلف يتملك هيلا يذلاو ةملحب ثدهتيلف ملح
 هلالا برلا لوقي ءايبنالا يلا انا اه اذه لجال * ةرغصلا عطقي لوعم لثمو برلا لوقي دقوتت ران لثم يتاملك سيلا

 اه #* مهساعن نوسعنيو ناسل ةوبن نوجرخ# نيذلا ءايبنالا يلا انا اه * هبيرق نم دحاو لك يلاوقا نوقرسي نيذلا
 مهرمأ ملو ميلسرا مل اناو مهتلالصبو مهبذكب يبعش اولضاو اهب نوربخبو ةبذاك امالحا نوبنتي نيذلا ءايبنالا يلا انا
 متنا متنا مهل لوقتف برلا يحو ام يبنلا وا نهاكلا وا بععشلا اذه كلاس نإو * ةعفنم اذه يبعش اوعفني ملو .

 اذامب هيخال دحاو لكو هبيرقل دحاو لك نولوقت اذكه نال * هتيب نمو ناسنالا كلذ نم مقتناو * برلا يحو
 لجالو * هتملك ناسنالل نوكي برلا .يحو نأل اضيا يمسي ال برلا يحوو * برلا ملكت آدامبو, برلأ باج

 تملسراو برلا يحو لوقلا اذه نولوقتت مكنا لجا نم هلالا.برلا لوقي اذكه اذه لجال # انهلا برلا ملكت اذام
 عفرإو #* مكيابال اهتيطعا يتلا هتيدملا هذهو مكلصاتساو مكلذخا انا اه اذه لجال » برلا يحو اولوقت ال الياق مكيلا
 * يسنت ال هذه ةيدبا هنهأو ايدبا ارييعت مكيلع

 نورشعلاو عبارلا لصفلا ظ ْ

 كلم ميقاوي نب ايناخوي لباب كلم رصنتخ يبس ام دعب نم برلا لكيه هجول نيدعوضوم نيتلس برلا ياراو
 ادج ابيط انيت ةدحاولا هلسلا + لباب يلا مهقاسو ميلشروأ نم ءاينغالاو يرسالاو عانصلاو نوبي كلم ءاسورو اذوبي
 تنا يرت اذام ىل برلا لاقو #* ةهتءادر نم لكوي ال ادج ايدر انيت ةيناثلا ةلسلاو يعبسلا يردبلا نيتلا لثم

 برلا لوق ناتو #* هتادر نم لكوي 42 ادج يدر يدرلا نيتلاو ادج ابيط بيطلا نيتلاو انيت. تلقف ءايمرأ اي
 نيذلا اذوبي .نم اويبس نيذلا فرعا اذكه بيطلا نيتلا اذه لثم ليارسا هلا برلا لوقي اذكه # الياق يل
 هذه يلا مهدراو تاريغلل مهيلع ينيع تبثاو * تاريغلل نيينادلكلا ضرا يلا عضوملا اذه نم ميتلسرا

 ابعش يل نونوكيو برلا انا نا نوفرعيل ابلق مهيطعاو # مهعلقا الو مهسرغاو مهمدها الو مهينباو تاريخلل ضرالا
 لوقي أذكه هتأدر ىم لكوي د يذلا يدرلأ نيتلأ اذه لثمو 2 مهبلق لك نم يلا نوعجري نآل اهلا مهل انا نوكأو

 مهعفداو *رصمب ناكسلاو ةئيدملا هذه يف نييقبتملا ليارسا ةيقبو هءامظعو اذوهي كلم ايقادص ملصا اذكه برلأ

 * كانه مييصقأ ثيح عضوم لكب ةنعللو ةضغبللو لثملاو رييعتلل نوريصيو ضرألا تاكلمم لك يف قرفتلل

 ] * ميل اهتيطعا يتلا ضرالا نم اونفي نا يلا فيسلاو توملاو عوجلا مهياع لصراو

 ْ] نورشعلاو سماح لصفلا ظ 0 : 1

 هب ملكت يذلا + ادوهب كلم ايشوي نب ميقاويل ةعيارلا ةنسلا يف ادوهي بعش لك يلع ءايمرأ يل رياصلا لوقا

 يلاو !ذوهي كلم صوما نب ايشوي كلملل ةرشع ةثلاثلا هةنسلا يف # الياق ميلشرواب ناكسلا لك عمو اذوهي لك عم
 اوعمست ملو مهلسرأ ةجلد ءايبنالا يديبع مكيلأ تملسراو # الياقو الاد مكعم تمملكتو دس نورشعو ثالث مويلا اذه
 ينلا ضرالا ىلع نونكستف .ةريرشلا مكلامعا نمو ةيدرلا هقيرط نم دحاو لك اوعجرا #* الياق مكناداب أوغصت ملو

 ٍنوبضغت اليل اهل اودجستلو اهل اودبعتل ةبيرغلا ةهللا فاخ اوضمت الو #» رهدلا يلو رهدلا ذنم مكيابالو مكل اهتيطعا

 يلا مكتلعجال مكلامعاب ٍينومتبضغا نكلو برلا لوقي اوعيطت ملو يل اوعمست ملف * مكب رضا الا مكيديا لامعاب



 .ايبرجلا نم ةما ذخاو لسرا انا اه . يلاوقاب اوديو م مكنا لجا ل 0 لوقي اذكه اذه ه لجال 5 م

 0 ريش ' جارسلا رونو بيطلا هب - سوعل تلوصو سيرعلا توم حرفلا توصو رورسلا توص مبهم 0

 0 يف تءاروتكملا ع هيمج اهيلع اهب تمملكت يتلا ىلا عيمج ضر كلت ىلع تلح, » يدبالا ءانغلل

 ةميظع اكولمو ةريثك ابوعش اودبعتساو مهو دبعت لياب لها نأ لجا نم 3 بوعشلا عيمج ىلع ءايمرأ ءايمت امو رفسلا

 هيقستو يديب يذلا فرصلا رمل ساك ذخ ليارسا هلا برلا لاق اذكه * مهيديا تمرمدق امكو اولعف امب مهزجأو

 تدذخلاو # مهنيب هلسرا انا يذلا فيسلا د نوبتخيو نوريعتبف *  مهلا كلسرا انا يذلا ممالا عيمجل
 اونوكيل مدهاسورو مهكولمو ادويي ندعو ميلشروا + * مهيلا برلا ينلسرأ يذلا ممألا هتيقساو برلا دي نم ساكلا

 تكولم عيمجو #* هب نيطلتغملا لكو هبعش لكو هءامظعو ةديبعو رصم كلم نوعرفو # ريفصللو رفقللو بارغلل
 أديمص كولعور روص كولمو :: نومع ينبو ةيباوملاو ةيمودألاو 2 دودزا ُةَيقبو نورقعو ةزغو نالقسع هبيرغلا ليابقلا

 2 7 نيطاتخما عيمجو 7 0 و 00 5 0 ناماثو 0 ل ا يف نيذلا 4

 م وب نأ ا مل 7 نوكيو 7 58 انا يذلا تيسلا .ةحو نم نوموقت الو

 متناو يسا نأ يدتبأ انا اهيلع يمسا يعد يلا ةنيدملا يف نآل * نيبراش' نوبرشت برلا لاق اذكه لوقتف اوبرشي

 ىلعلا نم برلا لوقتو لاوقالا هذهب ءابنتت تناو د ضرالا يلع سولجلا ىلع افيس اوعدا انا ينا رهطب اورهطتت مل

 ضرالا يلع سولجلا يلعو نوبواجح نيفطاقلا لثم نيذلاو عضوملا اذه نم الوق يحوي هتوص يطعي هسدق نم يحوي
 لاق فيسلل اودجنت نوقفانملاو مدل يذ لك نيديو ممالا يف برلل اوزج نال ضرلا ءزج 0 * كالبلا يت داي

 - 3 نونوكي ضرألا جو يلع نازل ارستافب 2 لا ءزج يلاو ضرألا هزج نم بلا مو ف 5 لبق نم

 كلها بلا نا شابكلاو تارغلا رو ةاعرلا ارم ب 1 شابك نم مالا الا نم .اهلملا

 دا فيسلا

 0 نوريشعلاو سداسلا لصفلا 2

 ىحوتو برلا تيب راد يف فق برلا لاث اذكه #* برثا لبق نم لوقلا اذه راص ميقأوي كلمت .ودب يف

 صعنت ال مهيلا اهيحوت نا كل ابهبترا يتلا لاوقالا عيمج برلا تيب يف اودجسمل نييتالا عيمجلو نرهيلا عيمج

 اهعنصا نا اهيف ركفا انا يتلا رورشلا نم فكاو ةريرشلا هقيرط نم دحاو لك نوعجريو نوعمسي مهلعل + ةملك
 » مكنجول اعيطعا يتلا يعيارش يف اوريصل اوععست مل نأ برلا لاق اذكه لوقتو  ةريرشلا مهلامعا لجا نم مهب
 موليس لثم تميبلا اذه عفداو * يرعمست ملف مهتلسراو اركاب مكيلا مهلسرا انا يذلا ءايبنالا يديبع لاوقأ اوعمستل

 هدهب ملكتي ءايمرأ بعشلا لكو ةيذكلا ءايمنالاو ددهكلا تنلرعمسف +” ضرألا ممأ عسمج ُْي هةدعلل ةنيدملا هده عفدأو

 هنكلا هيلع ضيقف بعشلا هب ملكيل برلا هرما ام عيمج# ملكتي نا ءايمرا فك امل ناو * برلا تيب يف لاوقالا
 هذهو تيبلا اذه ريصي موليس لثم الياق برلا مساب تييبنت كنال تومت توملاب الياق بسعشلا لكو ةبذكلا ءايبنالاو
 ردعسوبلاوتالا هذه اره ار كغم + تبرلا تيب يف ذايمزا لع يدعشلا لك عمتجاو ناكدنلا نم ةبنرغت ةنيدقلا
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 لكلو ءاسورلل ءاممرأ لاقف _مكن | داب متعمس امك ةنيدملا هذه يلع ءامنت هنال ناسنالا اذهل توملا مكح بعشلا لكلو

 نآلاو * اهومتعمس يتلا لاوقالا هذه عيمج ةنيدملا هذه يلعو تيبلا اذه يلع ءابنتال ينلسرا برلا الياق بعشلا

 يف انا اه» د مكيلع اهب ملكت ينلا رورشلا نم برلا فكيو برلا توص اوعمساو مكلامعاو تاديج مكقرط اولعجا
 يكز مد مكيلع بلج# ينومتلتق نا مكنا نيملاع نوملعت نكل * مكدنع سمو مكيضري ام يب أوعنصأ مكيديأ

 * لاوتالا هذه عيمجب مكناذا يف ملكتال مكيلا برلا ينلسرا ىتعلاب ينل اهيف ناكسلا يلعو ةنيدملا هذه يلعو
 ملكت انبلا برلأ مساب هنال توملا مكح ناسنألا اذهل نوكي سيل ةبذكلا ءايبنالو ةنبكلل بععشلا لكو ءاسورلا تلاقف

 كلم ايقزح مايا يف ناك يناثراملا اضم + نيلياق بعشلا عيمجمل اولاقو ضرالا ئيياشم لاجر تسماقو * انعم

 لبجو ةبكاف سره“ لثم ريصت ميلشرواو ثرحت لقح لثم نويهص برلا لاق اذكه بعش عيمجل لاقو اذوهي
 برلا هجو اوبلط املو برلا اوفاخ امل سيلا !دوهي لكو ايقزح هكلها ثاالهب له + باغلا ةضيغ لثم ريصي تميبلا

 مساب ءابنتي ناك ناسناو #0 انسفنا يلع .ةميظع ارورش انعنص نمو مهيلع اهب ملكت يتلا رورشلا نم برلا فكف

 عم نافاص نب ماكيشا دي نكل  هبعش ينب ربق يف هحرطو فيسلاب هبرصف كلملا يلا دولخداو كانه نم هوجرخاو
 | * ةولتقيل بعشلا يديا 2 هوملسي الا .ايمرأ

 | نورشعلاو عباسلا لصفلا

 تاطابر عنصا برلا لاق اذكه د لاقو ءايمرا يلا بررلا يحوا اذوهي كلم ايشوي نبا ايقداص كلم لوا يف
 أديص كلم يلاو نومأ ينب كللم يلإو باوم كلم يلاو ادوبي كلم يلا مهلسرتو * كقنع يلع مهدشو اقاوطاو
 برلا لاق اذكه مهتاداسل اولوقي نأ مهرماتو د !ذوهي كلم ايقادص يلا ميلشروا يف ميياقلل نييتالا مهلسر يديإب
 يف فرشي نمل اهيطعاو ةعيفرلا يعارذبو ةميظعلا يتوقب ضرالا تمعنص انا يلا * مكتاداسل اولوق اذكه ليارسا هلا
 وه تبوعبشلا دبعتسيو #* هل لمعتل لقحلا شوحوو هل دبعتتل لباب كلم رصنتخبل ضرالا لك .تمعفد * ينيع
 ةكلمملاو ةمالاو * ةريثك ثاولمو ةريدك بوعش هل دبعتيو اضيا هضرا باقع يجي يذلا تقولا يلا هنبا نباو هنباه

 ال متنا» #* هدي ين اونفي نا يلا برلا لاق مهدهعتا عوجلاو فيسلاب لباب كلم رين تمحت مهقنع نوعصي ال نيذلا
 ال نولوقي نيذلا مكترح* نم الو مكتآلاف نم الو مكل نوملح نيذلا نم الو مكيمجنم نم الو ةبذكلا مكيايبنأ نم اوعمست
 رين تحت اهقنع لخدت يتلا ةمالو د مكضرا نم مكودعبيل بذكلاب مكل نوبنتي ءالوه نال * لباب كلمل اولمعت

 هذه عيمج# تمملكت ادوبي كللمو ايقادص عمو # اهيف نكستو هل لمعتو: اهضرا يلع ابيقبا هل لمعتو لباب كلم
 برجلاب كبعشم تنا اوتومت الو اوشيعو د هبعشلو هل اودبعتو لباب كلمل اولمعاو مكقنع اولخدا الياق لاوقالا

 نيذلا روزلا ءايبنا لوق اوعمست نا مكاياو #* لباب كلمل دبعتي ال بعشلا لك يف برلا لاق يذلا توملاو عوجلاو
 ملظلاب يمساب نوبنتيو برلا لاق مهلسرا مل ينل د ملظلاب مكل نوبنتي ءاواه نأل لباب كلمل اوعضخت ال مكل نولوقي
 ةنهكلا عم تمملكتو 22 #* بمعشلا اذه لكلو ابذك ملظلاب مكل نوبنتي نيذلا مكوايبناو متنا نوكلهتو مكوبراحتل
 لباب نم فوعت برلا تميب هينا اه نيلياق مكل نوبنتي نيذلا ةيذكلا ءايبنالا لاوقا اوعمست 83 برلا لاق اذكه الياق

 ءايبنا اوناك نو * كولبقتسيل مهيف برلا ةملك تسيلو ءايبنا مه سيلو مهلسرا ملو #* املظ مكل نوبنتي اراه نال ٠
 اذوهي كلم تيب ينو برلا تميب يف يتب يذلا عاتملا بكست ال نا يوقلا برلا يلا نوبلطي برلا يحو مهدنعو
 عاتملا رياسو ةينالو رحبلاو نيدومعلا يف ليارسا هلا يوقلا برلا لاق !ذكه نال * لباب يلا هب قلطنيو ميلشروا لاو
 , عيمجو لباب يلا اذوهي كلم ايناخوي يبس ثيح لباب كلم رصنتخت هذخاي مل يذلا # ةيرقلا هذه يف يقب يذلإ

 مص



 يلا ميلشروا نم ايناخوي يلج امل لباب كلم اهذخاي مل يتلا ةيقبتملا يناولاو #2 ميلشرواو اذوهي فارشللا
 ش * برلأ لوقي لخدت لباب

 نورشعلاو نماثلا لصفلا
 نم يذلا باذكلا يبنلا روزاع نس اينانح يل لاق سمامحلا رهشلا يف اذوهي كلم ايقادصل ةعبارلا ةنسلا يف ناكو

 نيتنس .اضيأ * لباب كلم رين ترسك برلا"لاق اذكه # الياق بعشلا لكو ةنهكلا ها برلا تيب يف نواباغ
 .ايمرا لاق د لباب كلم رين رسكا ينال اذرهب يبسو # ايناخويو برلا تيب هينا عضوملا اذه يلا درا انا مايا
 لاق اذكه ةقيقهلاب # ءايمرا لاقف برلا تيب يف مايقلا بنعشلا عيمجو ةنهكلا ماما باذكلا يبنلا ايننمل
 نكل #* عضوملا اذه يلا لباب نم ةولجلا لكو برلا تميب ةينا دريل اهب تيبنت يتلا كتملك برلا ميقي برلا
 رهدلا ذنم مكلبقو يلبق اوناك نيذلا ءايبنالا * بمعشلا لك ناذا ينو مكناذا يف هلوقا انا يذلا برلا لوق اوعمسا

 يبنلا نوفرعي لوقلا هيتاي ذا ةمالسلاب ءابنتي يذلا '* بترفلاب تاميظع تاكلمم يلعو ةريثكلا نيضرالا يلع اوبنتو
 لاقو »* مهرسكو ءايمرا ىقذع نم قاوطالا ببعشلا لك هاجت اينانح ذخاو . * ناميالاب مهل تبرلا هلسرا يذلا
 يف ءايمرا بهذو ممالا قانعا عيمج نم لباب كلم رين رسكا اذكه برلا لاق اذكه الياق بعشلا لك هاجت اينانح

 الياق اينانحل لقف قلطنا # الياق هقنع نم قاوطالا اينانح رسك ام دعب نم .ءايسرا يلا برلا لوق ناك * هقيرط
 نم ارين برلا لاق اذكه نآل + ةيديدح اقاوطا مهضوع عنصا اناو ةيبشغلا قاوطالا ترسك تننا برلا لاق اذكه

 تعج تناو برلا كلسري مل اينانهل .ايمرا لاقو + لباب كلمل اولمعيل ممالا عيمج قع يلع تععضو ديدح
 هنسلا هذه فو ضرالا هجو نم كلاسرا انا اه برلا لاق اذكه اذه لجال د ملظلا ىلع لكوتي نا بمععشلا اذه
 ظ * عباسلا رهشلا يف تامف * تومت

 نورشعلاو عسانتلا لصفلا ١ ظ
 لباد يلا ةلاسر ةبذكلا .ايبناللو ةنهكللو ةولجلا زمياشم يلا ميلشروا نم ءايصرا مهلسرا نيذلا باتكلا لاوقأ هذهو
 نم عناصو ريساو رح لكو نايصخلاو ةكلملاو كلملا ايناخوي يرخ نيح #* رخاتملا بععشلا لك يلاو يبسلا ف
 * الياق لباب كلم يلا اذرهي كلم ايقداص هلسرا يذلا اويكلش نب ويراماغو نافاص نب رازاعيلا ديب #* ميلشروا
 * اهترمث اولكر نيتاسب اوسرغاو اتويب اونبا * ميلشروا نم هتيبس يذلا يبسلا يلع ليارسا هلا برلا لاق اذكه

 ' نم اولصو كانه اهيلا مكتيبس يتلا ضرالل ةمالسلا اوبلطأو + اولقت الو اورثكا لاجرل مكتانب اوطعاو ءاسن اوذختاو
 لو مكيف نيذلا بذكلا ءايبنالا مكلضت ال برلا لاق اذكه نذل *: مكل ةمالسلا نوكت مهتمالسب نال برلا يلا مهلجا
 اذكه نال + مهلسرا ملو يمساب املظ. اوبنتي ءاراه نأل #* اهب نوملحت متنا يتلا مكمالحال اوخضرت الو نوفارعلا مكلضت
 مكيلع ركفاو * عضوملا اذه يلا يبعش درال يلاوقا ميقاو مكدهعتا ةنس نوعبس لباب لمكت نا عمزا اذا ببرلا لاق

 درأو * مكل رهظاو مكبلق لكب يننوبلطتو * مكل بيجتساو يلا نولصتو * مكيطعأل ارورش سيلو ةمالسلا ركف
 مكتيبس يذلا دلب يلا مكدراو برلا لاق اهيف مكتقرف يتلا ضرألا لك نم بموعشلا عيمج نم مكعمجاو مكيبس
 يسرك يلع سلاجلا كلملا يف برلا لوقي يذكه كلذ لجال # لباب يف ءايبنا برلا انل ماتا متلق مكنال * هنم

  يوقلا برلا لوقي يذكه - + يبسلا يف مكعم اوبسي مل نيذلا مكتوخا ةيرقلا هذه يف يتلا بوعشلا عيمجو دواد
 برعلاب مهدرطاو #* هتادر نم لكوي ال يذلا يدرلا نيتلا لثم مهريصاو توملاو عوجلاو برهلا مهيلع لسرم انا
 مهقرفا يتلا بوعشلا عيمج نيب اريفصو اراعو ةنعلو ابجعو ضرالا تاكلمم عيمج يف اعزف مبلعجاو توملاو عوجلاو
 لاف مهن اولبقي ملف تملسرأاو تسمسمدقتو ءايين الأ يديبع عيمج مهيلا تملسرا لال ٍلاوقالا أوعمسي مل منال 23 ابيف

 ع برلا لاق اذكه * لباب يلا ميلشروا نم يبس دق يذلا يبسلا اهيا برلا لوق اوعمساف متناو * ببرلا



 عيمج يف تانعل مهيلع نوذخايو # مكنويع هاجت مهبرضيو لباب كلم يديا يلا مهملسا اناو ايقادص يلعو بايشا
 لجال »*رانلاب لباب كلم مهقلس نيذلا بايشأ لثمو ايقادصب عنص امك برلا كلب عنصي نيلياق لبابب !نوهي ةولج

 4# ا لاق ديبش اناو هب مهرما ملا انا يذلا يمساب الوقت اورهظاو مهييدلب ءاسنب اوقسفو ميلشروأ يف هاعنص يذلا ملا

 سيلا * مكل 25 يذلا 2 زف , يذلا انمزا وهتشت نومتشت ؛: !نامل نالاو #* 4 طابرلل هعف دتو سخي ناسنا لكاو
 اينوفص ءارقو #* مهترمُت اولكو نيتاسب اوسرغاو اونكسأو 3 اونبا وه ليوط الياق لباب يلا مكيلا لسرا اذه لجال

 ااماص يلإ برلا لاق اذكه الياق ةولجلا يلا لسرا # الياق ءايسزا يلا بررلا لوق ناكو # ءايمرا ينذا يفرفسلا
 برلا لاق اذكه اذه لجال # هيلع متنا اولكوتتل املظ عنصو هلسرا : اناو مكل ءابنت ءااماص"نا لجا نم ينزاوهالا
 الو مكل ابعنصا انا ينل تاريخلا يريل مكطسو يف ناسنا هل نوكي او هسنج يلعو .ااماص يلع علطا انا اه
 * اهونياعي

 نوثلثلا لصنلا 0٠
 لاوقالا هذه عيمج بتكا الياق ليارسا هلا برلا لاق اذكه + لوقيل برلا لبق نم ءايمرا يلا رياصلا لوقلا

 مهدراو برلام لاق 1دوهيو ليارسا يبعش ةولج دراو برلا لاق يتات مايا اه نال * رفس يف كل انا اهترهظا يتلا

 * ادوهي يلعو ليارسأ يلع اهب برلا ملكت يتلا لاوتالا هذهو ا يلع نودوسيو مهيابأ تيطعا يتلا ضرأالا نا

 يذلا فوغلا لجا نمو ركذلا دليا اورظناو اولاسا د ةمالس نوكت سيلو فوخ هفوخ توص اوعمسا برلا لاق اذكه
 نأ »#» ناقريلل تراصو هوجولا تداع هوتح يلع داديو ناسنا لك تميار يلا لجا نم ةدعقملاو وقعلا نوكسمت هب

 برلا لاق مويلا كلذ يف * صلخب هذه نمو بوقعيل اقيض انامز نوكيو هلثم دجوي سيلو ميظع مويلآ كلذ
 * مهكلم دواد مهل ميقاو مههالا برلل نولمعي نكل # ءابرغلل .الراه اولمعي نلو مهتاطابر قزماو مههجو نم ريدلا رسكا
 كلسن فذتناو ةديعب ضرا نم كصلخم ينال ليارسأ اي رسكنت 3 برلا لوقي يدبع بوقعي اي كيلع فوخ ال تنناو

 ) بوقعي اي كيلع فوخ ال تمناو #* يذوم هل نوكي 2و ميرتسيو دقريو انامطع بوقعي نكسيو مهيبس ضرا نم

 الو اهيف كتقرف يتلا بوعشلا عيمج يلع ثالهلا مزجاو برلا لوقي كصلمب» ينو كنعم ينال برلا لوقي يدبع
 نم سيلو # ةعجوم كتبرض ةرسكلا تمقا برلا لاق اذكه * كبكنا الو لدعلاب كبدواو مهعم ككلها
 ودعلا ةيرض نال نولاسي الو تويسن كباحسا عيمج د#* ةعفدم كل نوكت سيلو عجولاب تيفش كمكح مكح
 كل تمعنص كاياطخ ترثك كملظ ةرثك يلع * كاياطخ ترثك كملظ لك يلع ديدشلا بميداتلل كادبرض

 داعبال كردعبا نيذلا ريصيو مهمحل نولكاي كيادعا عيمجو نولكوي اهنولكاي نيذلا عيمج اذه لجال # هذه
 تميعد كنال برلا لاق كيفشاو ةعيجولا ةبرصلا- نم تافش عفرا ينل »* بمهنلل مهعندأ ا ترم عيامجو

 ةيبسا مسرأو ليارسأ ةولج درا انا اه برلا لاق اذكه : اهبلطي نم سيل نأل مكل ةدوحوم ةديصملاو ةددبم

 ' * نوصقني و 5 نيبعأل توصو نوحبسم مهنم جرختو * لكاي همكعك بعشلاو اهروس يلع ةنيدم ينبتو
 هنم هسييرو * مهيلع مهنم يوقأ نوريصيو مهينزح“ دهعتاو ميقتست يبجول مهتاداهشو لوآلا لثم مهونب جرخت الو
 .نوكا لا ايم نإ نري * برلا لاق يلا هبلق يطعا يذلا اذه وه نم نال يلا نوعجري الو مهعمجاو جرخ
 برلا بضغ زجر دتري ال * يتاي نيقفانملا يلع قتلم عجرم زجر جرخ طغسع جرخ برلا زجر نال # اهلا مهل
 + اهنوفرعت ةريخالا مايالا يف هبلق يوه ميقي يتحو لعفي يتح



 نوثلثلاو يداهلا لصفلا

 يف اراح تدجو برلا لاق اذكه # ابعش يل نونوكي مهو اهلا ليارسا سنجل نوكا برلا لاق نامزلا كلذ يف
 كتبذتحا اذه لجأآل ةيدبا ةبحم كتببحا هل رهظي ديعب نم برلا + اذكش سيلو نوبهذت فيسب ىيلاض رفقلا

 تسرغ ينال * نيبعاللا عمج“ عم نيجرغتو اضيا كفد يذخات ليارسا يرذع اي نينبتو كينبا ينال  ةقارلل
 يلا نويبص يلا اودعصاو اوموق ميارفا لبج.ين نيبواجعلا مكح موي هنال .# اوحبسو اوسرغا ةرماص لابج يف امورك

 لعجاو مصفلا ديع يف ضرالا رخا نم مهعمجاو ءايبرجلا نم مهقوسا انا اه # ليارسا ةيقب هبعش برلا صلخ
 ضرا ين هايملا ناهلخ يلع مهربدا مهبلجام ةيزعتبو اوجرخ .اكبب #* انهاه يلا نودوعيو اريثك اعمج نينبلا
 يف اوربخاو ممألا اهيا برلا لاوقا اوعمسأ * يركب وه ميارفاو ابأ ليارسل ترص ينل اهيف نولضي الف ةميقتسم
 نم هصلغتسا برقعي اهن برلا نال * هعيطق يعار لثم هسرحبو هعمج# ليارسا لبرغ يذلا اولوق ةديعبلا ريازجلا

 تارمثلاو رمغلاو ممقلا ضرا يلا برلا ريخ يلا نوفاويو نويهص لبج يف نوحرفيو نوتايو  هنم يوقا وه نم دي
 عمج يف يراذعلا حرفت ذينيح # دعب نوعومس الو ةرمثلا نسعلا دوعلا لثم مهسفن ريصتو فارغلاو مياهبلاو
 يبعشو يويل ينب ةنهكلا سفن ركساو مظعا #* رورس يف مهلعجاو ةحرف يلا مهنزح عمجراو نوحرفي خويشلاو نابشلا
 اهيدب لجا نم ةيكاب ليحار ليوعو .ءاكبو حون توص ةمكالا يف عمس توص برلا لاق اذكه * يتاريخ نم ىلتمي
 نآل عومدلا نم كائيعو ءاكبلا نم كلتوص بفكيل يرلا لاق اذكه # نيدوجوم أوسيل منال يرعتت نأ درت ملو

 بردانلا ميارفا تمرعشضشس عماس 2 كيدب حسم تائب 2 .ادعالا ضرأ نم نودوعيو لامعالا عيمج يف ةرجالا

 تدهنتو تبت ييبس رخآ يلل ١ * يهلا برلا تننا كنال عجراف يندر ملعتا مل لجت لثم انا تمبداتف ينتبدا

 نم ينال معنم دلو بيبح نبا ميارفا »+ يابص ذنم ارييعت تلن نا كلل تربظاو يزخلا موي ذنم ملعال اريخا
 يعنصا نويبص اي كتاذ يميقا * برلا لاق همحراس محار هيلا تعرسا اذه لجال اركذ هركذا هيف يتاملك لجا

 ىلا # ةينرح كندم يلا يعجرا ليارسا ءارذع اي يعجرا اهيف تبهذ يلا قيرطلا ةافجل كبلق يطعا ةبوقع
 لاق اذكه #*رشبلا نوريسي هب يذلا صالغلا ديدج سرغل اصالخ قلخ برلا نال ةنافملا ةنبالا اهيا فرصنت يتم
 ' * سدقملا هلبج لداعلا يلع برلا كرابم هيبس تددر اذا هندم ينو اذوهي ضرا يف اضيا لوقلا اذه نولوقي برلا
 تيلمو ةناشطع ضرا لك تركسا نال * عيطقلا يف فاتخملو مللفلا عم هدلب لك يفو اذوهي ندم يف ناكسلاو

 عرزاو برلا لاق يتات مايا اه اذه لجال # اذيذل يمون يلراصو ترظنو تممق اذه لجال # ةعياج سفن لك
 مهيذبال مههيلع رهساس اذكه مهبكأو مهمدهأ مهيلع تربس امك نوكيو د ةميهب عرزو ناسنا عرز اذوهيو ليارسا

 دخاو لك نكل * تسرض دالوللا نانساو مرصحلا اولكا ءابالا نولوقي ال مايالا كلت يف * برلا لاق مهسرغاو
 اذوبهي تميبلو ليارسا تميبل عضاو برلا لاق يتات مايا اه * هنانسأ سرضت مرصحلا لكاي يذلاو تومي هتيطخبب

 يف اوتبشي مل مهنال رصم ضرا نم مهجرخال مهديب تذخا موي يف مهيابل هتدهع يذلا دهعلا سيل # اديدج ادهع
 لاق مايإلا كلت دعب نم ليارسأ تميبل هب دبهعا يذلا دبعلا وه اذه نآأل * برلا لاق مهب تمنواهت اناو يدهع

 نوملعي الو * امعش يل نوريصي مهو اهلا مهل ريصأو مهئياعاو مهريمض يلع اهبتكاو مهبلق يف يسيماوث يطعا برلا
 امحار ريصا لل مهريبك يلا مهريغص نم يننوفرعي مهعيمج نال برلا فرعا الياق هاخا دحاو لكو هبيرق دحاو لك
 ليللا ءوضل مومنلاو رمقلاو راهنلا رونل سمشلا يطعملا برلا لاق اذكه # دعب مهاياطخ ركذا تسلو متانءالظل
 ليارسا سنصف برلا لاق سيماونلا ةذه تمفكنا نا #* همسا لكلا طباض برلا هجاوما عفرو رحلا يف اخارصو
 ' لفسا ضرألا بارت لذ ناو برلا لاق اعافترا ءامسلا تععفترا نا * برلا .لاق يبجول ةما نوكيل فكني

 نونييف برلا لاق يتات مايأ اه * يل هوعنص ام عيمج لجا نم برلا لاق ليارسا سنج دعبا تسل
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 ةراجعلا نم اهلوح راديو بيراغ لالت يلا مهمادق اهتحاسم جرختو # ةيوازلا باب يلا ليامانا نر نم برلل
 ينفي الو برلل اسدق يقرشلا ليخلا باب ةيوازلا يلا ثازرالا لقح يداولا يلا ثوميراصا عيمجو * ةراتخملا
 ! ْ » رهدلا يلا مدهي الو دعب

 نوثلثلاو يناثلا لصفلا 00
 ثالملل رشع.ةئماثلا ةنسلا هذه ايقادص كلملل ةرشاعلا ةنسلا يف برلا لبق نم ءايمرا يلا رياصلا لوقلا

 يذلا * كلملا تيب ينوه يذلا سبعلا راد يف ظفح ءايسراو ميلشروا يف ييس لباب كلم شيجو * رصنصخب
 لباب كلم دي. يف ةنيدملا هذه عفدا اه برلا لاق اذكه الياق يبنتت تمنا اذامل الياق كلملا ايقادص هيف. هسبح .

 هانيعو همفل همف ملكتيو لباب كلم يدي يلا اعند عندي هنال نيينادلكلا دي نم ايقادص صلخ ال * اهذخايو
 مولاص نب ليامانا اه # الياق ءايمرا يلا بيرلا لوق ناكو * ىدومي كانهو لباب يلا لخديو # نارظنت هيديعل
 يلا يتاو + امكح هذخات نأ كل تننا كنال ثوثانا يي يذلا يلقح كتاذل نتقا الياق كيلا يتاي كيبا يخا

 . صيش تناف ةينق نيماينب ضرا يف يذلا يلقح نتقا يل لاق» سبهلا راد يلا يبا يخا مولاص نب ليامانا
 * ةضفلا نم ةيامو ليقاثم عبس هل تممقاو يبا يخا نب ليامانا لقح تميئتتاو * برلا لوق اذه نا تفرعو
 + ورقملا موتغملا ةينقلا باتك تذخاو + نازيم يف ةضفلا تمقاو ادوهش تدهشاو هتمتخو باتك يف تبتكو

 ينيعلو ةينقلا باتك يف نيبتاكلاو مايقلا ينيعلو يبا يخا نب ليامانا ينيعل وااسام نب ويرين نب خورابل هتعفدو
 ةينقلا باتك ذخ لكلا طباض برلا لاق اذكه :* الياق مهينيعل حوراب ترماو »* سبحعلا راد يف نيذلا فوييلا

 هذقإليف موركو تاويبو لوقح اضيا نونتقي برلا .لاق اذكه نآل * ةريثك امايا ميقي يك فرخ ءانا ين هعضتو ورقملا
 تننا نياكلا برلا اهيا # الياق ويرين نب خورابل ةينقلا باتك تمعفد ام دعب نم برلا يلا تميلصو ه»* ضرالا

 فولال ةمحرلا عناصلا * يش الو كنع يفخخي ال ةيلاعلا ةعيذرلا كعارذبو ةميظعلا كتوقب ضرالاو .امسلا تععنص
 ميظعلا هلالا هلاعفأ يف يوقلاو ميظعلا يارلا ببر * يوقلا ميظعلا هللا مهدعب ءانبالا ناضحا يف ءابالا اياطخ يطعملاو

 " ميارجو تايأ تمعنص امك # هقيرطك دحاو لك يطعنتل رشبلا قرط يلا تلانيع بر اي مسالا ميظعلاو لكلا طباضلا
 كبعش تجرخاو # مويلا اذه امك امسأ كتاذل تمعنصو نييضرالا فو ليارسا يف مويلا اذه يلا رصم ضرا يف
 اهتيطعا يتلا ضرالا هذه مهتيطعاو »* ةميظع ءارمبو ةعيفز عارذو ةزيزع ديب ميارجو تاياب رصم ضرا نم ليارسا
 املكب اوعنصن ملو تلرماوا يف اوريسي ملو كتوص اوعمسي ملو اهوذخاو اولخدو # السعو انبل ضيفت :اضرا مييابال
 يديأ يلا تععفد ةنيدملاو اهذخايل ةنيدملا يلا يتا. عمج اه #*رورشلا هذه عيمج مهبيصت نا تعجن مهترما
 ةضف لقح كتاذل نتقا يل لوقت تمناو *راص اذكه تملكت املك عوجلاو فيسلا هجو نم اهوبراحتل نيينادلكلا

 انا + الياق يلا برلا لوق ناكو #* نيينادلكلا يديا يلا تمعفذ ةنيدملاو ادوبش تدهشاو هتمتخو اباتك تسبتكو
 كلم يديا يلا ميلشروا عفدتو تمعفد ليارسا هلا برلا لوقي اذكه اذه لجأل * يش ينع يفغ ال هلالا برلا

 يتلا نكاسملا نوقرحو رانلاب ةنيدملا هذه نوقرحاو ةئيدملا هذه يف نوبراح# نوينادلكلا يلاوتو » اهذخايو لباب
 مهدحو اذوهي ينبو اوناك ليارسا ينب نال * ٍنورمرميل ةبيرغلا ةبلالل ريراوقلا اوقاراو لاعابل مهتحلتتما يلع اورخمب اهيف
 مويلا اذه يلاو اهتينب موي ذنم ةنيدملا هذه يبضغ يلعو يزجر يلع ن #. مهيابص ذنم ينيعل رشلا نوعنصي
 مهتنهكو مهءاسورو مبكولمو مه يورمرميل اوعنص امك اذوبهيو ليارسا ينب رورش عيمج لجال د يبجو نم اهنلدبال
 *  ابدأ اوذخايل اضيا اوعمسي ملف اركاب مهتملعو مههحو سبلو مهروهظ يل اولو #* ميلشروا ناكسو ادوهي لاجر مهوايبنأو
 مونا نب يداو يف نيذلا لاعابل لكأيما اونبو مهتساجنب هيلع يمسأ يعد ثيح تيبلا يف مهسأن نأ أوعضوو

 * اذوبي اوطخا ةلاذرلا هذه اوعنصيل يبلق يلع دعصت ملو اهب مهرما مل ةعلصم حلومل مهتانبو مهيذب اودعصيل
 عوجلاو فيسلاب لباب كلم يديا يف عفدت لوقت تنا يتلا ةنيدملا يلع ليارسا هلا برلا لاق اذكه نللاو
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 , اذه يلا مهدرأو ميظع درحأو يبضغبو يزجرب كانه مهئدرف ثيح ضرالا لك نم مهعمجأ انا اه د ةلاسرلابو

 عيمج ٍنوفاختل يرخآ ضرا يلا مهعفداو + اهلا مهل نوكا اناو ابعش يل نونوكيو * نينامطم مهسلجاو عيضوملا
 اودعبي اليل مهبلق يف يوخ يطءاو مهفلخ نم هفرصا 1 ايدبا ادهع مهل ديعاو ٠١ * مهدعب مييانبالو مبل اريخ مايالا
 امك برلا لاق اذكه نآل * سفنلا لكبو بلقلا لكبو ناميالاب ضرالا هذه يف مهسرغاو مهعلصال مهدهعتاو #0 ينم
 * مهيلع اهب تملكت يتلا تاريغلا مهيلع بلجا انا اذكه ةميظعلا رورشلا هذه عيمج بمعشلا اذه يلع تبلج

 * نييلأدلكلا يديا يلا نوملسيو ةميهبو ناسنأ نم ةكولسم ريغ نوكت لوقت تننا يتلا ضرألا يف لوقح اضيأ يتقتو
 لو اذوهي ندم فو ميلشروا لوح يو نيساينب ضرا يف ادوهشل دهشتو متخأو رفس يف بتكتو ةضفلاب الوققح نونتقيو

 * مهتاولح درا ينل باجان ندم ينو اليفام لبج ندم

 . نوثلثلاو ثلاثلا لصفلا ظ ظ

 ضرالا عناص بيرلا لاق اذكه * سبعلا راد يف اطوبرم ناك اذا وهو ةيناث الياق ءايمرا يلا برلا لوق راسو
 ' اذكه نآل #* اهفرعت مل'ىتلا هذه تايوقو تاميظع كثربخاو كبيجافن ىلا خرصا د همسا برلا اهموقيل اهلباجو

 يلعو نصحلا يلع .سولجلا اذوهي كولم تويب لجا نمو ةنيدملا هذه تويب لجا نم ليارسا هلا برلا لاق
 يهجو تفرصاو يبضغبو يزجرب مهتبرض نيذلا رشبلا تاوما نم اهوالماف نيينادلكلا عم اوبراهتيبل + فيرارشلا

 راو“ * ناميالاو ةمالسلا :مهل عنصاو اهبطاو مهل رهظاو ءافشو ءاود اهل دعصا انا اه  مهرورش عيمج لجأ نم مهنع
 يتلا مهاياطخ ركذا الو يلا اهب ءاطخا يتلا مهاياطخ عيمج نم مهرهطاو * لوالاك مهينباو ميلشروا ةولجو اذوهي ةولج
 .تاريشغلا عيمجب نوعمسي نيذلا ضرالا بعش لكل ةمظعللو ةعبستللو رورسلل ريصتو .* ينع اودعابتو يلا اهب ءاطخا
 + مهل اهعنصا انا يتلا ةمالسلا عيمج لجا نمو تاريخلا عيمج لجا نم نورمرمتيو نوفاخو اهعنصا انا يتلا

 نمو اذوبي ندم يف مياهبلا»و سانلا نم بارخ وه نولوقت متنا يذلا عضوملا اذه يف اضيا عمسيس برلا لاق اذكه
 سورع توصو سيرع توص ةحرف توصو رورم توص # مياهبو ناسنا نوكي ال نا تابورغملا ميلشروا جراخ
 برلا تيب يلا نيبارق نولخديو هثمحر دبألا يلا ناو 9 برلا نال لكلا طباضلا برلل :اوفرتعا نيلياقلا توص
 و رفقلا عضوملا اذه يف اضيأ نوكي برلا لاق اذكه د# تاوقلا ببر لاق لولا" ضرالا كللت ةولج فرعا ينل
 ضرا فو باجان ندم يفو ليفاس ندم يفو لبجلا ندم يف * فارغلا نودتري ةاعرلل ةلزنم هندم عيمج
 مكيهتست * برلا لاق دادعلا يدي يلع فارغلا تات اضيا اذوهي ندم ينو ميلشروا لوح يتلا فو نيماينب

 فو مايإلا كلت يف * برلا لوقي. اذوهي لاو ليارسا لا اهب تدعو ينلا ةيحلاصلا لاوتالا متاو برلا لوقي مايا
 صلخم# مايالا كلت يف هربلا لمعيو ضرالا يف لدعيو مهفيو كلملا كلميو ربلا ءايض دوادل يغا نامزلا كلد
 دواد مدعي ال هنا برلا لوقي يذكه هنال * ايفخلا برلا هنومسي يذلا همسا اذهو ةنامطم ميلشروا نكستو اذوهي

 روخببلا رخسبو نابرقلاو ةحيبذلا برقي يماما موقي الجر نومدعي ال نويويللاو ةنهكلاو * ليارسا يسرك يلع سلخ انبا
 راهفلاو ليللا ريبدت اولطبت نا متردق معنا نا برلا لوقي يذكه د لاقو ءايمرا يلا برلا يحوا مث # مايا لك
 ةخهكلاو  هيتسرك يلع سلج# نبا هل نوكي لا يدبع دواد تدهاع يذلا دبعلا لطبي د* امهتثو يف انوكي الأ
 نيذلا نييويللا لسنو يدبع دواد ةيرذ رثكا كلذك رحجبلا لمر لاكي الو ءامسلا موجن يصمي ال امك يمادخ نويويللاو

 برلا بضتلا نيقللا نيتليبقلا نا بمعشلا لوقي ام يرت ام * لاقو ءايمرا يلا برلا يحواو * ينومدخ
 . ليللا يتنمو يذهع تمبثي مل نأ برلا لوقي يذكه * بسعشلا يماما نوكي ال نا يبعشلا ينطخسيو امهلذر .

 لسن نم ايلو ذغتا الو اميلذراو يدبع دوادو بوقعي لسن * تبدي مل ضرالاو ءامسلا تددح يذلا دهلاو راهنلاو .
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 5 , ١ نوثلثلاو عبارلا لصفلا ش
 ميلشروأ يلع برعم هتساير ضرا لو دركهمعم .لكو .لباب كلم رصنشختبو .برلا لبق نم ءايمرا يلا رياصلا لوقلا

 هذه عفدت برلا لاق اذكه هل لوقتو اذوهي كلم ايقادص يلا دمعا برلا لاق اذكه # الياق اذوبي ندم يلعو

 هيدي يلاو سبقت صبقلابو هدي نم -صلخت ال تنناو ه#رانلاب اهقرحلو اهيلع ضبقيو لباب كلم يديا يلا ةييدملا
 برلا لاق اذكه كلملا ايقادص اي برلا لوق عمسا اذكه #* لباب يلا لخدتو هينيع نارظنت تلانيعو عفدت

 انا يلا كنوبدنيو ةاديساو كيلع: نوكبي كلبق نم نيكلمتملا ثيابا يلع تميكب امك» #* ةمالسلا يب تاومت
 شيجو #* ميلشروا يف لاوقالا هذه عيمجمب ايقادص كلملا عم .ايمرا ملكتو » برلا لاق لوقلا اذهب تملكت_

 ادوبي ندم يف تميتب نيتاه نال اعيزا يلعو سيشل يلعو اذوهي ندم يلعو ميلشروا يلع براح“ لباب كلم
 عم ادبع كلملا ايقادص لمكا نا دعب نم برلا لبق نم ءايمرا يلع رياصلا لوقلا » ناتنيصح ناتنيدم

 اليل ارارحأ ةيناربعلاو يناربعلا هتيراج ىحاو لكو هدبع دحاو لك:حرسيل د* انارفغ اوعديل ميلشروا يف بعشلا
 دحاو لك حرسي نا دبعلا يف اولخد نيذلا بعشلا لكو ءامظعلا عيمج عجرو ** اذوهي .نم لجر مهدبعتسي
 ادهع تمعضو انا برلا لاق اذكه + الياق ءايمرا يلا برلا لوق راصو »* تاديبعو اديبع مهوكرتو هتدبعو هدبع
 يناربعلا كاخا حرست نيئس تسس ىمملك اذا #الياق ةيدوبعلا تيب نم رصم ضرا نم مهتصلخ يذلا مويلا يف مكيابال
 اوعنصيل مويلا اوعجرو ٠ * ميناذا اولاما الو يل اوعمسي ملف اقوتعم هحرستو كل دبعتي نينس تس كل عابي يذلا

 دريل يدهع متسندو متعجرو » هيلع يمسا يعد ثيح يتيب يف يهجول ادبع اولمكاو هبيرقب دحاو لك انارفغ»
 لاق اذكه اذه لجال * تاديبعو !ديبع مكل مهتليبقل ارارحا مهومتحرس نيذلا هتيراج دحاو لكو ةدبع دحاو لك '

 مكعفداو تومللو عوجللو فيسلل انارفغ مكل اوعادا انا اه هبيرق عم دحاو لك انارفغ اوعدتل يل اوعمست مل متنا برلا
 هوعنص يذلا لجتلا يهجول هوعنص يذلا يدهع اوزوامت نيذلا لاجرلا عفداو * ضرالا تاكلمم عيمج يف يننلل ٍ

 ءامسلا رويطل ةلكام مهتثج ريصتو مهيادعأل مهملساو * بمعشلاو ةنهكلاو ءايوقالاو اذوهي ءاسور د هل لمعيل
 انا اه مهنم نيعرسملل د لباب كلم شيجو هيادعا يديا يلا هعندا اذوهي كلم ايقادصو د ضرالا شوحرلو

 بارغلل اهعفداو !ذوهي .ندمو رانلاب اهنوقرعتيو اهنوذخايو اهيلع نوبراحتو ضرالا هذه ىلا مهدراو برلا لاق مهرما
 ظ 00 ظ * ناكسلا نم

 0 . نوثلدلاو سماخلا لصفلا

 نيباخرا تسيب يلادمعا #* الياق !ادوهي كلم ايشوي نب ميقاوي مايا يف برلا لبق نم .ايمرا يلا رياصلا لوقلا

 نيباصاخ نب نيماراي نب ناينوزاي تدعصاف :* ارمخ منييقستو رايدلا نم ةدحاو يلا برلا تيب يلا مهقوستو
 هللا لجر ويلودوغ نب باذدانوي نب ةيرامع يلا برلا تيب يلا مههلخداو #* نيباخرا تيب لكو هينبو هتوخاو
 اسووكو رمخ ةرح مههجول تميطعأو رادلا ظفاح مولاص نب وااسام تميب قوف يذلا ءاسيرلا ثيب بيرق وه يذلا

 يلا عكونبو .متنا ارمخ اوبرشت الالياق اناصوا انابا ابراك نب ناناوي نال ارمخ بيرشن ال اولاقف + ارمخ اوبرشا تلقو
 اوشيعت يك مكتايحس .مايا عيمج نوذكست مايغلا يف مكنال مرك مكل نوكي الو اعرز اوعرزت الو اتيب اونبت او * رهدلا .

 انسايأ عيمج ازمخ برشن الا انيبا بادانوي توص انعمسف د: اهيلع نوريست مثنا يتلا ضرالا يلع ةريثك امايا

 املك انعمسو ميلا يف انكسو # انل نكي مل عرزو لقحو مرك نكسنل اتويب يبن الاو # انتانبو انوانباو انواسنو نهن

 شيج هجو. نم .ميلشروا يلا لخدن دعصن انلقف ضرالا هذه يلا رصنتخما دعص امل راصو # انوبا باذانوي هب اناصوا

 يف ناكسللو اوه لجرل لقو ضما برلا لوقي اذكه # الياق يلا بررلا لوق راصو * كانه نكسنو نييلصوملا
 اوبرشي 2أ هدالوأ اهب يصوأ يتلا هةملكلا باخر نب بادانوي وب ماقأ + ٍللااوقأ اوعمستل ابدا نولبقت اما ميلشر وا



 نع دحناو لك اوعجرا الياق ءايبنالا يديبع مكنلا تملسراو #* اوعمست ملف ارح مكعم تمملكت اناو اوبرشي ملف ارمخ
 اهتيطعا يتلا ضرالا يلع نوئكستو اهل اودبعتل ةبيرغلا ةهلالا فلخ اوكلست الو اديج مكلامعا اوعنصاو ةريرشلا هقيرط
 * يل عمسي مل يبعشو مبيبا ةيصو باخر نب بادانوي ونب .ماقاو #* اوعمست ملف مكناذا اوليمت الو مكيابالو مكل
 * مهيلع اهب تمملكت يتلا رورشلا عيمج ميلشرواب ناكسلا يلعو ادوهي يلع بلجأا انا اه برلا لاق اذكه اذه لجال

 * مهوبأ هب مهرما املك اوعنصيل مثيبأ ةيصو اوعمس باخر نب بادانوي ينب نا لجا نم برلا لاق اذكه اذه لجال

 :* ضرالا مايا عيمج يهجول موقي باخر نب بادانوي ينب نم لجر مدعي ال

 | 2 . نوثلثلاو سداسلا لصتلا 00 0
 هيف بتكاو رفس ساطرق كل ذخ # الياق يلا برلا لوق راص اذوهي كله ايشوي نب ميقاويل ةعبارلا ةنسلا فو

 ايشوي مايا نع كلعم يملكت موي ذنم ممألا عيمج يلعو اذوبي يلغو ليارسا يلع .كل اهتربظا يتلا لاوقالا عيمج
 نم أوعجرب 2 مهيلع اي ىرملكت ينلا رورشلا عيمج أدوبي .تميب نوعمسي مهلعل 0 مويلأ اذه يلا أدوهي كلب

 عيمج ءايمرا مف نم خوراب بتكو ويرين نب جوراب ءايمرا اعدو # مهاياطخلو مهتامالظل افحار ريصاو: ةندرلا مهقنرط

 نيبتألا بعشلا لك نادا لو مايصلا مدي 5 برأا تميب يف فبسعشلا نادال ساطرقلا اذه ف ءارقتف #0 برلا كميب

 ميظع برلا بضغ نال ةيدرلا مهتقيرط نم نوعجريو برلا هجول مهتمحر عقت لعل »* مهل يزقت_ مهندع نم
 يف برلا لاوقا رفسلا يف ءارقيل ءايمرأ هب هاصوأ املك خوراب عمدصو + عضوملا اذه يلع برلا هب ملكت يذلا زجرلاو
 يف بمعشلا لك برلا مويل امايص اوعمج عساتلا رهشلا يف .كلملا ميقاويل ةسماحللا ةنسلا يف راصو * برلا تيب

 .بناكلا نافاص نب ويراماغ تيب يف ببرلا تيب يف ءايمرا لاوقا رفسلا يف خوراب يرقو د ادوهب تيبو ميلشروا
 نافاص نب ويرامان نب اخيم عمس * بعشلا لك ناذا ين ةديدجلا برلا تيب لخادم يف ايلعلا رادلا يف
 اسولج ءاسورلا عيمج كانه اذاو بتاكلا تميب يلا هشللملا تيب يلا لزنو. * رفسلا نم برلا لاوقا عيمج

 * ءاسورلا عيمجو اينانح ىب ايقادصو نافاص نب سايراماغو روبوخا نب ناثانو ويمالاس نب ساالاذ»و بتتاكلا اماصيلا .

 2 .ئلدي ين هذخ بسعشلا نادا ين ديف تارق يذلا باتكلا نيلياق يسوخ نب ويمالاص نب وين انان نب يدوي وي رين

 خوراب اولاسو د« لاوقألا هذه عيمج كلملل ربح نوربخ# اولاقو هميرق عم دحاو لك اورواشت لاوقألا عيمج اوعمس
 ثمبتك اناو لاوقالا هذه عيمجج همف نم ءايمرا ينربخا خوراب لاقف #* لاوقالا هذه عيمج تمبثك نيا نم نيلياق

 يلا كلملا يلا اولخدو # متنا نيا ناسنا فرعي الو ءايمراو تننا فتخاو دمعا جورابل ءاسورلا لاقف *رفسلا يف
 نيذوي كلملا لسراو #* لاوقالا هذه عيمج كلملا اوربخاو اماصيلا تيب يف هوظفحبل باتكلا اوعفدو رادلا
 ” # كلملا يدل مايقلا .اسورلا ناذا ينو كلملا ناذا يف نيذوي هارقو اماصيلا تيب نم هذخاف ساطرقلا ذخايل

 بتاكلا يسومب اهعطق ةعبراو عطق ثلث نيذوي يرق نا راصو #* ههجول ران نوناكو يؤتش تيب ين سلاج كلملاو
 مهبايث اوقزخ الو اوبلطي ملو  نوناكلا يلع يتلا رانلاب ساطرقلا لك ينف نا يلا نوناكلا يلع يتلا رانلا يف اهحرطو
 | رفسلا قرخ“ ١ نأ كلملا اولاس سايراماغو سايلو دوغو نائانو 2 لاوقالا هذه أوعمس نيذلا عيمج ةهديبعو كلملا

 يلا: بدرلا لوق ناكو # ايفتخاف ءايمراو خوراب ىلع اوصبقي نأ لييرسا نب !اراصو كتللملا نب لييماراب كلملا رماف
 ذم #* الياق ءايمرا مف نع خوراب اهبتك يتلا لاوقالا عيمج هيف يذلا ساطرقلا كلملا ىرحا اع دعب نم رايمرأ
 لاق اذكه لوقتو #* كلملا ميقاوي اهقرحا ينلا ساطرقلا يف تنناك يتلا لاوقألا عيمج بتكاو اضيا اساطرق كل

 :ديو ضرالا هذه لصاتسيز» لباب كلم لخدي الخاد الياق هيف تسبتك اذامل الياق رفسلا اذه تتقرحا تننا برلا
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 دواد يسرك يلع سلاج هل نوكي ال اذوهي كلم ميقاوي :يلع برلا لاق اذكه اذه لجأل * مياهبلاو ناسنالا اهنم
 يلعو مهيلع بلجاو هديبع يلعو هسنج يلعو هيلع علطاو #* ليللا عيقص ٍيفوراهنلا رح يف ةحورطم نوكت هتدجو
 رخاآ اساطرق خوراب ذخاو د اوعمسي ملو مهيلع اهبب تمملكت يثلا رورشلا عيمج اذوبي ضرا يلعو ميلشروا ناكس
 * هذه لثم ةريثك لاوقا اضيا هل تبيزو ميقاوي انقرحا يتلا رفسلا لاّوقا عيمج ءايمرا مف نم هيف بمتكو

 0 نوثلدلاو عباسلا لصفلا

 ملو * اذوهي يلع كلميل لباب كللم رصنتخمب هكلم يذلا ميقاوي نب وينوخاي ضوع ايشوي نب ايقادص كلمو
 ويمالاس نب لاخاوي ايتادص كلملا لسراو #»* ءايمزأ ديب ملكت يلا .برلا لاوقا ضرألا بعشم .هديبعو وه اوعمسي

 ةوعفدي ملو ةئيدملا طسو زاجو ءايمرا لخدف د بدرلا يلا انلجإ نم لص اياق ءايمرا يلا نهاكلا وااسام, نب اينوفصو
 لوق راصو # ميلشروا نع اودعصو مهعامسب نوينادلكلا عمسف رصم نم جرخ نوعرف شيجو * سبها تيب يل
 نوعرف شيج اه يبلطتل كيلا لسرا يذلا اذوهي كلمل لوقت اذكه برلا لاق اذكه . * الياق ءايمرا يلا برلا
 اهنوقرمسيو .اهنوذخايو ضرالا هذه نوبرامجب نيذلا نوينادلكلا دوعتو * رصم ضرا يلا نرعجري ةنوعملل مكل جرإغلا
 * اوبهذي مل مهنال مكنع نوفرصنيو نوعرسي نيينادلكلا نأ نيلياق مكسوفن يف نونضت ال برلا لاق اذكه نال  رائلاب

 نومؤقي ءالواه نا هعضوم يف دحاو لك نوحورج“ موق يقبيف مكنوبراحت نيذلا نيينادلكلا شيج لك متبرض ناو
 جرخ #* نوعرف شيج هجو نم ميلشروا ,نع نيينادلكلا شيج“دعص امل ناكو *رانلاب ةنيدملا هذه نوقرحتو
 ناكو نيساينب باب يف وه راصو » هبعش طسو يف كانه نم عاتبيل نيمايثب ضرا يلا بهذيل ميلشروأ نم ءايمرأ
 * برهت تنا نيينادلكلا يلا الياق ءايمرا ضبقف اينانح نب ويمالام نب ساييوراص وهو هدنع لزن ناسنا :كانه
 ترمرمتف # ءاسورلا يلا هلخداو ءايمرأ ساييوراص ذخاو هنم عمسي ملف برها انا نيينادلعلا يلا سيل بذك لاقف

 يلا ءايمرا يتاو * سبهلا تيب يف اذه اوعنص مهنال بتاكلا ناثانوي تميب يلا هولسراو هوبرضو ءايمرا يلع ءاسرلا

 دوجوم ل لاقف برلا نم لوق دوجوما ارس هلاسو داعداو ايقادص لسراف # ةريثك امايا سلجو كاراش يلاو بجلا
 كمنا كن بعشلا اذهبو ثلديبعبو كب تميرضا ادامب بكلملل ءايمرا لاقو * عيفدت لباب كلم يديا يف

 *  ضرألا هذه يلع يتاي ال لباب كلم نا نيلياق .مكل نوبنتي نيذلا مكوايهلا مه نياف * سبحلا تيب يلا ينعفدت

 رماو * كانه توما لو بتاعلا ناثانوي تيب يلا يدرت او كلبجول يتمحر طقستل كلملا يديس اي نآلاو
 ةنيدملا نم زبخلا ينف نا يلا نوزبخي الو جراغلا نم موي. لك ةدحاو ةزبخ هوطعاو سبحلا تيب يف هوقلاف كلملا
 ' 0 ْ ظ * سبعا راد يف .ايمرا سلجو

 . نوثلثلاو نماثلا لصفلا
 بعشلا يلع .ءايمرا اهب ملكت ينلا لاوقألا ويمالام نب لاخاويو روهمف نب سايئودوغو ناثان نب ساينافاص عمس ٠
 ريصتو شيعت نيينادلكلا يلا جراغلاو عوجلاو فيسلاب تومي ةنيدملا هذه يف نكاسلا برلا لاق اذكه # الياقت
 < اهتوفخايو لباب كلم شيج يديا يلا ةنيدملا هذه عفدت ةعوفدم برلا لاق اذكه نآل + دوجولا يف هسفن
 هبمعشلا عييمج يدياو ةئيدملا يف نييقمتملا نيبراعتملا سانلا يديا يخري هنال ناسنالا كلذ لدقيل كاملل اولاقف
 وه اه كلملا لاقف * رورشب نكل هببعشلا اذهل ةمالسب ربخ# ال ناسنالا اذه نال لاوقالا هذه لثمب مهعم ملكتي نا
 يلا هولدو سبعلا راد ين وه يذلا كلملا نب ويشلم بج يف هوحرطف #* مهل ردقي مل كلملا نال مكيديا يف
 مهنا كلملا تيب يف وهو يثبحلا جالامادبا عمسف # ةامعلا يف ناكو ةامح نكل ءام بسجل يف نكي ملو بمجلا

 يفلاب تاسأ د#* لاقو كلملا عم ملكتو هيلا جرش :١نيماينب راد يف كلملا ناكو بمعلا يلا ءايمرا اوعفد '

 الياق جالامادبا كلملا رماف #* اضيا ةنيدملا يف دوجوم زبخ سيل نال عوملا هجو نم ناسنالا اذه لتقتل هتعنص
-_ 
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 تيب يلا لخدو سانلا جلامادبا ذخاف # تومي اليك بجملا نم هدعصاو اناسنا نيثلث انهاه نم كديب ذخ
 تمت هذه عض لاقو *# بجلا يف ءايمرا يلا اهحرطو ةيلاب الابحو ةيلاب اقرخ كانه نم ذخاو يلغسلا كلملا
 كلملا لسراو + ينل راد ن 00 سلجو بجلا نم ةودعصاو لابعلاب هوبذجو + اذكه ءايمرا عنصف لابحلا
 لاقف * ةملك ينع فخت الف الوق كلسا كلملا هك لاقو. برلا تيب يف يذلا ليشالاص تيب يف هيلا هاعدتساف

 يح الياق كلملا هل فلعت '* ينم عمست سيل كيلع ترشا ناو ينلتقت سيلا كتربخا نأ كلملل ءايمرا
 برلا لاق اذكه ءايميرا هل لاقف #* سانلا .الواه يديا يلا كملسا الو يللتقا ال انل سفنلا هذه عنص يذلا برلأ
 كأن * كينبو تمنا شيعتو رانلاب ةفيدملا هذه قرحت الو كسفن ييعتن لباب كلم داوق يلا اجراخ تجرخ نا
 انا ءايمرأل كلملا لاقف * صلخت ال تناو رانلاب اهنوقرحيف لباب كلم يديا يلا ةنيدملا هذه ملست جرخت مل
 كنوملسي ال لاقف * يب نويزهتسيف مهيديا يلا ينوعفدي اليل .نيينادلكلا يلا نيبراهلا ذوهيلا نم ةملك يدنع
 لوقلا اذه جرح نا تننا درت مل ناو *:كاسفن ييهتو ريغلا كلل نوكيو كل هلوقا انا. يذلا برلا لوق عمسا
 نهو لباب كللم ءاسر يلا نجرخ# اذوهي كلم تيب يف تايقبتملا ةوسنلا عيمج اهو * برلا يل هرهظا يذلا

 كءاسنو كدالواو *« كدع نوعجريو كيلجر قلزلا يف نولمحو كل نوملاسملا لاجرلا كيلع يوقتتو كلضا نلقي
 هل لاقف  قرحت ةنيدملا هذهو عفدت لباب كلم يديا يلا كنال صاغت ال تنناو نيينادلكلا ىلا مهنوجرخي
 نوتايف كعم تمملكت يننا ءاسورلل تمعمس نأو * تومت امف تمناو يشب لاوقالا هذه :نم ملعي ال ناسنا كلملا

 *« كععم كلملا هب ملكت اذامف كلتقن اهف انع فخت او كععم كلملا هب ملكت ام انربخا كل. نولوقيو كيلا

 يلا ءاسورلا عيمج يتاو * كانه تومال ناثاتوي تيب يلا يندري الا كلملا ينيعل يتمحر تمحرط انا مهل لوقتف
 ,ايمرأ سلجو * عمسي مل برا لوق نآل اوتكسف هكلملا اهب كاصوأ يتلا لاوقألا هذه عيمج' مهربخاف هولاسو ءايصرا

 * ةنيدملا ميلشروا هيف تذخا يذلا نامزلا يلا سبعلا راد يف

 نوثلتلاو عسانا لصفلا .
 مياشروا يلا هشّيج لكو لباب كلم رصنتخب رضح رشاعلا رهشلا يف اذوهي كلم ايقادصل ةعسانلا هتسلا يف ناكو

 لخدو + ةنيدملا تققشت ربشلا نم عساتلا يف عبارلا رببشلا يف ايقادصا ةرشع ةيداحلا ةنسلا ينو د اهرصاحو

 راسانو ساغرغانو سيرازوبانو راخاصوبانو ثاغاماصو راصاصاص لجرن طسوالا بابلا يف اوسلجو لباب كلم داوق عيمج
 نم اوجرخاو اوبره لاطبألا لاجرلا عيمجو ا!ذوهي كلم ايقادص مهاز املف د* لباب كلم فناوق ةيقبو كابامارو

 مهنلخ نيينادلكلا ليخ صكرو  ءارحسلا قيرط يف اوجرخو روسلا باب نم كلملا ناتسب قيرط يف اليل ةيرقلا
 ضرا يف تلبد يلا لباب تللم رصنتخب يلا هب اوتاو هوذخاو اهلك هدانجا تقرفتو امرا عاق يف ايتادص اوكرداف
 داوق عيمج لباب كلم مبذو هيدي ,نيب تلبدب ايقادص ينب لباب هكلم مب همكاحو كتاانه همصاخو »* ةامح

 كلملا رصق اماف * لباب يلا هب قلطناو ديدحلا لسالسب دشو ايقادص يفيع يمعاو ٠ 2غ تملبد يف ادرهب كلم

 هيرقلا يف يقب يذلا بعشلا رياس 2 * رودي امب ميلشروا روس اومدهو رانلاب نوينادلكلا ةوقرحاف بععشلا تويبو

 ' يلا مهب قلطناو ةطرشلا بيحاص نادرزاوبن مهابس بسعشلا نم يقب نمو لباب كلم يلا :اونماتسا نيذلا موقلاو
 موركلا مهيلا عفدف اذوهي ضرا يف :نادرزوبن مهكرتف يشن مهدنع نكي مل نيذلا بسعشلا نيكاسم اماف .لباب

 * هل لاقو ةطرشلا بمحاص نأ درزوبنل لاقو لباب كلم هب نماف .ايمرا اماف د اهرلمعتسي نأ مهرماو نيضرالو
 نادرزوبت لسرأو #* هلعفاف يش نم لاق امو .وسللا نم يش هل لوقي ادحأ عدت لو هدهاعتو ءايمرا كيلا ذخ

 اولسراو ه* لباب كلم داوق 0 دطملا بمحاص وه يذلا غامبرو راصا راش لغرنو مدغلا بحاص نبزسوبنو

 ناكو »* بعشلا طسو يف : دوسلجاو هوجرخاو نافاص نب ماكيشأ نب ايلودوغل هيعفدو سبعا راد نم ءايمرا اوذخاف .
 بلجا اناء اه ليارسا هلا 2 لاق اذكه يثبعلل جالمدبال لقو سما * الياق سبها راد يف ءايصرا يلا برلا لوق



 6-00 برلأ لاق يلع تملكوت كنا دوحولل كسفن نوكتو فيسلاب طقست و كصلخا صلخغ“« يال 3 مهلجا نس

 نوعبرألا لصتلا

 هذخأ اهددع ةمارلا نم نيخابطلا سيير نادرزوبان هحرس نا دعب اريخأ ءايمرا يلا برلا لبق نم رياصلا لوقلا
 هذهب ملكت هلالا برلا هل لاقو نيخابطلا سيير هذخلاو. * لباب يلا نيقاسملا !ذوبي ةولج طسو يف هيدي يف لوبكلاب
 يتلا لوبكلا هذه نم كتللح اه #* هتوص اوعمست ملو هيلا متاطخا مكنال برلا عنصو »* عضوملا اذه يلع 'رورشلا
 يلا ض.ءاو عجراف ال ناك ناو * كيلع ينيع عسا تا لباب يلا يعم يتات نا كماعا نسح ناك نا كيدي يف

 اذوهي ضرا يف بعشلا طسو يف هعم نكساو اذوهي ضرا يف لباب كلم هماقا يذلا نافاص نبأ ماكيشا نبا ايلودوغغ.
 يلا ايلودوغ يلا يتاف  هحرسو اياد» نيخابطلا سيير هل عفدو. سنماف يضمت نا كينيع يف يتلا تاريغلا لكل

 مهلاجرو مهشيجو مه لقحلا يف يذلا شيجلا قاوق عيمج عمسو  ضرالا يف يقبتملا بعشلا طسو يف سلجو فيسم
 يلا ايلودوغ يلا يتاو د لباب يلا مهبسي مل نيذلا هاسنو هلاجر هل اوداعاف ضرالا يف ايلودوغ ماقأ لباب كلم نا
 نب ساينوزايو كثافوطان نم نيذلا ثافوي وئبو كثامااناث نبا ءاراصو ايراك نبا نانويو وينوتان نبا ليعمسأ انيسم

 ضرالا يف اونكسا نيينادلكلا ديبع هجو نم اوفاخت ال الياق مهلاجرلو ايلودوغ مبإ فلحو #* ميلاجرو مه يئاخوم
 مهاسع نيذلا نيينادلكلا هجو يف موقال افيسم يف مكماما سلجلا انا اه» * ريخلا مكل نوكيف لباب كلمل اولمعأو

 » اهومتكسنم يتاللا ندملا يف نونكستو مكتيعوا يف اوعضو اقيز اوعمجاو ةهكافو ارمخ اوعمجا متناو مكيلع اوتاي نا
 كلم نا اوعمس ضرالا لك يف نيذلاو مودا يف نيذلاو نومع ينب يف نيذلاو باوم ضرأ .ين نيذلا دوبهيلا عيمجو

 افيسم يف !ذوهي ضرا يلا ايلودوغ يلا اوتاف * ماكيشا نبا ايلودوغ مهيلع ماقا هناو اذوهيل اياقبلا عفد لباب

 ايلودوغ يلا اوت لوقحلا يف يذلا شيجلا عيمجو ايراك نبا نانويو # اتيزو ادج ةريثك ةهكاف ارمخ اوعمجو
 ملف كلاسفن برضيل ليعمسا كيلا لسرأ اصيلاب نومع ينب كلم نأ تمملعا تمفرعأ #* هل اولاقو افيسم يف

 برضي ال نال دحاو ملعي الو ليعمسا برضاو افيسم يلا ارس يضما انا ايلودوغل نانوي لاقف * ايلودوغ مهقدصي
 رمالا اذه عنصت ال نانويل ايلودوغ لاقف #* اذوهي اياقب كلبتو كيلا نيعمتجملا نوهيلا عيمج قرفتتف كسفن
 | :*> ليعهسأ يلع بذكلا لوقت تمنا كنال

 نوعبرالاو يداها لصفلا

 » هعم اوناك نيذلا لاجر ةرشع ةعمو كلملا سنح نم اصالا نب وبنوئان نب ليعمسا ءاج عباسلا رهشلا ين ناكو

 يذلا ايلودوغ اوبرضو هعم اوناك نيذلا لاجر ةرشعلاو ليعمسا ماقو اعم ازبخ لنه اولكاو افيسم يف ايلودوغ اوبرشو ٠
 ناثو * كانه نيدوجوملا نيينادلكلا عيبمجو افيسم يف هعم نيذلا دوهيلا عيمجو د ضرالا يلع لباب كلم هماقا

 الجر نونامث ةيرماس نمو مولاص نمو ميم نم لاجر اوتاو # ملعي مل ناسناو ايلودوغ برض نيح يناثلا مويلأ يف
 مهابقتسال جرخف * برلا تيب يلا هومدقيل مهيديا يف .نابلو نمو اهنوعطقمو بايثلا نوققشمو يحللا نوقلحت
 * ريبلا دنع مهحبد ةنيدملا طسو يلا اولخد كا ناكو # ايلودوغ يلا اولخدا مل لاقف اوكبو اوضم ءكواهو ليعمسا

 يقفمف تيزو لسع ريعشو ةطنح لقعلا ين ةدوجوم زونك انل نا انلتقت ال ليعمسال اولاقف لاجر ةرشع كانه دجوو
 يذلا وه اذه ميظع ريب مهيرض نيذلا عيمج“ ليعمسأ تلاده هيف حرط يذلا ريبلاو مهتوخأ طسو يف مهدقي ميو

 ' يقبتملا بعشلا عيمج ليدعمسأ درو * احرجح ليعمسا هالم يذلا ليارسل كلم اصاب هحو نم اصا كلملا هعنص

 عمسو : نومأ يدب ربع يأأ رفو ماكيشا نب ايلودوغل نيخابطلا سيير نهداعا ياللا كلملا تانبو انيسم يف

 مهركسعمم عيمج اوبلجو :* ليعمسا اهعنص يذلا رورشلا عيمجب هعم نيذلا شيجملا يمدقم عيمجو ايراك نب نانوي



 نانوي ليعمسأ عم يذلا بععشلا لك يار امل ناكو ده** نواباغ يف ريبك ءام يلع هودجوف هوبراختل اواجو
 * نومع ينب يلا رفو سانا ةينامث عم صلف ليعمساو # نانوي يلا اوعجرف هعم نيذلا شيجلا داوق عيمجو

 برعلا يف ءايوقا الجر ليعمسا نع اوعجر نيذلا بعشلا اياقب عيمج هعم نيذلا شيجلا داوق عيمجو نانوي ذخاو

 *« مهل تيب دنع يلا ماماخ ثوريب ضرا يف اوسلجو اوبره»و * نواباغ نم اوعجر نيذلا نايصخلاو اياقبلاو ءاسنلاو
 كلم هماقا يذلا ايلودوغ برض ليعمسا نال مهبجو نم اوفاخ مهنال نيينادلكلا هجو نم رصم يلا اولخديو اوبهذيل

 : * ضرالا يف لباب

 نوعيرالاو يلادلا لصفلا

 * يبنلا ءايمرا يلا مهريبك يلا مهريغص نم بسعشلا عيمجو واسام نب ايرازعو نانويو شيجلا داوق عيمج مدقتو
 رظنت امك نيريشك نم نوليلق انيقب انال اياقبلا هذه لجا نم كهلا برلا يلا يلصن كيجول انتمحر طببتل هل اولاقو
 انا اه تمعمس .ايمرا مهل لاقف د هعنصن يذلا لوقلاو اهيلا ريسن يتلا قيرطلا هلالا برلا انل ربخيلف + كنيع
 اولاق مهو د ملك مكنع يفخا الو مكربخا هب برلا هب ينبواجي يذلا لوقلا نوكيو مكتاملكك انبلا برلا يلا يلصا
 ناو اريخ ناك نأ * عمصن اذكه انيلا انهلا برلا هلسري يذلا لوقلا لك انيما الدع ادهاش انل برلا نكيل ءايمرال
 * انهلا برلا توص انعمس نا ريغلا انل نوكي يك هنم عمسن هيلا كلسرن نعت يذلا انهلا بررلا توص ارش ناك

 مهريغص نم تعشلا لكو شيجلا داوق عيمجو نانوي اعدف  ءايمرا يلا برلا لوق راص مايا ةرشع دعب نم ناكو
 مكعلقا الو مكسرغاو مكمدها الو مكينبا ضرالا يف نيسلاج متسلج نأ * برلا لاق اذكه مهل لاقو مهريبك يلا
 اوفاحتت ال ههجو نم نوفا متنا يذلا لباب كلم هجو نم اوفاحن آل » مكب اهتعنص يتلا رورشلا نم تمففك يننال

 نأو * مكضرا يلإ ممكدراو مكمحراو ةمحر مكل يطعاو #* مهيديا نم مكصلخاو مكذقنال انا انإ مكعم ينال برلا لاق

 قوب توص عمسن الو ابرح نياعن الو رصم يلا لخدن انال * برلا توص عمسنل ضرالا هذه يف سلجم ال متنا متلق
 يلا مكهجو متيطعا متنا نا برلا لاق اذكه بدرلا لوق اوعمسا اذه لجال د نكسن كانهو زبخلا نم عوج الو
 يذلا عوجلاو رصم ضرا يف مكدج هبجو نم نوفاخت متنا يذلا فيسلا نوكيو * كلته اونكسل متلخدو رصم
 عيمجو سانلا عيمج نوكيو »* نوتومت كانهو رصم يف مكفلخ اودعيو مكذخاي هبجو نم نوبربت متنا متلق

 دحاو الو مهتم نوكي الو عوجلابو فيسلاب نونفي كانه اونكسيل رصم ضرا يلا مهيجو نيعضاولا ةبيرغلا سانجالا
 اذكه ميلشروا ناكس يلع يبضغ رطق امك هنا برلا لاق اذكه نال  مهيلع اهبلجا انا يتلا رورشلا نم صلخب
 اذه. د اضيا عضوملا اذه نورت الو ربيعتلاو ةنعللو ناملغو رفقلل نونوكتو رصم يلا نولخدت نا مكيلع يبضغ رطقي
 ومتلسزاو مكسوفن يف متثيخ مكنا نوملعت نوملاع نالاو رصم يلا اولخدت ال # اذوهي اياقب اي مكيلع برلا هب ملكت ام
 :* مكل يب هلسرا يذلا برلا توص اوعمست ملو * عنصن كلعم برلا ملكتي هاسع ام لكب برلل انع لص نيلياق

 * كانه ارذكستل اولخدت نا نوديرت متنا يذلا عضوملا يف نونفت عوجلابو فيسلاب نالاو

 نوعبرالاو ثلاثلا لصفلا

 * لاوقالا هذه عيمجمب مهيلا مههلا برلا هلسرا يذلا مههلا برلا لاوقا عيمج بعشلل الياق ءايمرا غرف امل ناكو
 2 لوقتل انيلا برلا كلسري مل ابذك نيلياق ءايمرآل اولاق لاجرلا عيمجو ايراك نب نانويو وااسام نب سايرخز لاقف
 انوتيميل نيبنادلكلا يديا يلا انملست يك انيلع كتدالمي ويرين نب خوراب نكل * كانه اوفكستل رصم يأ اولخدت

 * !ذوهي ضراب اونطقيل برلا توص بعشلا لكو شيجلا داوق عيمجو نانوي عمسي ملو #* لباب يلا انوبسيو

 ءاسنلاو ءايوقالا لاجرلا * اذوهي ضراب اونطقيل نيعجارلا اذوهي اياقب عيمج شيجلا يمدقم عيمجو نانوي ذخاو
 خورابو يبشلا ءايمراو ماكيشا نب ايلودوغ ع« نادرزوبان اهكرت يتلا سومدلا عيمجو كلملا تانبو نيعضرملاو لافطالاو



 ' يف ءايمرا يلا ببرلا لوق راصو * سانفط يلا اولخدو برلا توص اوعمسي مل مهنالرصم يللا اولخدو *ويرين نب

 * ادوهي لاجر ينيعل سانفط يف تيبلا باب يف باوبالا ةلابق اهفخاو اماظع ةراجح كل ذخ # الياق سانفط
 عضريو اهتيفخا يتلا ةراجعلا هذه قوف هيسرك عنصيو لباب كلم رصنتخب قوّساو لسرا انا اه برلا لاق :اذكه لوقتو
 * فيسلل فيسلل نيذلاو يبسلل يبسلل نيذلاو توملل توملل نيذلا رصم ضرا بررضيو لخديو ه# اهيلع هنعلسا

 + رادلاب اهقرحا مهتويبو نونا. يف نيذلا سمش نيع

 ٠ ظ نوعبرالاو عبارلا لصفلا ْ

 سيروثاب يفو سانفط يفو ولودغم يف سولجلاو رصم ضراب ناكسلا ذوههلا عيمج يف ءايمرا يلا رياصلا لوقلا
 يه اهو اذوهي ندم يلعو ميلشروا يلع اهتبلج يتلا رورشلا عيمج متيار متنا لياربسا هلا برلا لاق اذكه د الياق

 مل يتلا هذه رخآ ةهلال اورخجتل مدبهذ نورمرميل هوعنص. يذلا مهرش هجو نم * ناكسلا نم تارفقم تعرفوها 
 ينوعمسي ملف *'هتضغبا يذلا سندلا اذه رما اوعنصت ال اليات مكيلا انا تلسراو ارحس ءايبنالا يديبع مكيلا تلسراو
 جراخ نمو اذوهب ندم يف لعتشاو يزجرو يبضغ رطقف * رخآ ةبلال اورخب# الا مهرورش نم اوعجريل مهندا اولاما الو
 ارورش نوعنصت متنا اذامل لكلا طباض برلا لاق اذكه نللاو * مويلا اذه لثم رفقللو بارغلل اوراصو ميلشروا

 قورمرمتل »* دحاو الو مكنم يبي اليل !ذوهي طسو نم اعضرمو الفط ةارماو اناسنا مكنه عطقاسف مكسوفن . ف ةميظع ٠
 :. ةنعلل اونوكت يكلو اوعطقت يكل كانه اونكستل اهيلا متلخد يتلا رصم ضرا يف رخآ ههلال اورختو مكيديا لامعاب
 مكياسن رورشو ؛مكياسور رورشو اذوهي تلولم رورشو مكيديا لامعا متنا اوسانتت 2 د»* ضرالا مما عيمج يف رييعتللو

 اهتيطعا يتلا يرماواب ازكسمي ملو مويلا اذه يلا اوفكي ملو # ميلشروا جراخ نمو اذوهي ندم يف اهوعنص ىتلا ٠
 نوطقسيو د»*رصم ين يتلا اياقبلا ميمج كلدأل يهجوب فقا انا اه برلا ءلاق اذكه اذه لجأل مييابا هحول

 امكرصم يف سولجلا يلع علطاو * ةنعللاو تللهلاو رييعتلل نونوكيور مهريبك يلا مهريغص نم نونفي :عوجلابو فيسلاب
 ضراب نيميقملا !ذوبي اياقب نم دحاو الو صلخ# نم نوكي الو * توملابو عوجلابو فيسلاب ميلشروا يلع تمعلطت
 باجاف # ةيناث نوصلغتملا الا نوعجري ال كانه اوعجريل مهسوفنب اهنوجرتي مه يتلا اذرهي ضرا يلا اوعجريل رصم
 رصمب سوللا بعشلا لكو ميظع عمج ةوسنلا عيمجو يرخا ةهلل نرخ# مهاسن نا نيفراعلا لاجرلا عيمج ءايمرا
 لوقلا لك عنصن نيعناص اننال * كنم هعمسن مل برلا مساب هب انعم ثملكت يذلا لوقلا * نيلياق يروثاب يف
 اذهب ندم يف انواسورو انكولمو انواباو .نحن انعنص امك ريراوق اهل قيرنو ءامسلا ةكلمل رخمتأ انمف ننم جرخل يذلا
 فسيلابو نمي انزوع ءامسلا ةكلمل رخ#' .انغرف املو * ازورش نياعن ملو نيبيط انرصو ازبخ انءالتماو ميلشروا جراخ نمو
 انغرفاو نيبارق ابل انعنص انلاجر نود نم له ريراوق اهل انغرف انك ناو .امسلا ةكلمل رخخان نعن انالو“ * انينف عوجلاو
 سيلا # اليا لاوقالا هذهب هوبواح نيذلا بسعشلا لكلو ءاسنللو ءايوقال بمعشلا لكل ءايمرا لاقف # ريراوق ابل

 برلا هركذ ضرالا بعشو مكراسورو مككولسو مكواباو متنا ميلشروأ جراخ نمو اذوهي ندم يف هب رخ# يذلا روخبلا
 تراصو اهومتغنص يلا تالاذرلا نمو مكلامعأ رش هجو نم اضيا لمتحي نا برلا عيطتسي ملو * هبلق يلع دعصو
 توص اوعمست ملو برلل هب متاطخا امو هب مترخب ام هجو نم #* مويلا اذه يف امك ةنعللو رفقللو بارغلل مكضرا
 اوعمسإ ةوسنللو بععشلل ءايمرا لاتو *رورشلا هذه مكتكرداف اوريست مل هتاداهش يفو هسومان يفو ةرمارا ينو برلا
 عنصن تاعناص تالياق متلمكا مكيديابو متملكت مكيفب ةوسنلا اهيا متنا ليارسا هلا برلا لاق اذكه + برلا لوق
 لجالو , * متعنص تاعناصو مكفارتعاب متبث تاتباث ريراوق اهل قيرنو ءامسلا ةكلمل رخجنل هب انفرتعا يذلا انفارتعا
 دعب ريصي نل برلا لوقي ميظعلا يمساب تمفلح اهرصم ضرا يف نوسلاجلا اذوبي لك اي برلا لوق اوعمسا اذه
 مهعصال سيلو مهرضال مهيلع تربسس انا اه ينل *رصم ضرا لك ين برلا يح لوقيل اذوهي عيمج مف ين يمسا
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 يلا نوعجري فيسلا نم نوصاختملاو # اونفي نا يلا عوجلابو بفيسلاب رصم ضراب نونطاقلا اذوبي لك ينفيو
 مكل ةمالعلا هذهو * تبني نه لوق كانه اودكسيل رصم ضراب نولزانلاو !ذوهي اياقب ملعتو نوليلق ندع !ذوهي ضرا
 يبلاط يديا يلاو هودع يديا يلا رصم كلم يرفاوا عفدا انا اه بيرلا لاق اذكه * رورشلل مكيلع علطا انا يننا
 *» هسفن بلاطو ةودع لباب كلم رصنتخا يديال !ذوهي كلم ايقادص تمعفد امك هسفن

 000 نوعبرالاو سماخلا لصفلا اا

 انسلا يف هيما مف ن.« رفس يف لاوقألا هذه بتك امل ويرين نب خورابل يبنلا ءايمرا هب ملكت يذلا لوفقلا
 يل ليولا يل ليولا تملق كنال * خوراب اي كيلع برلا لاق اذكه # اذوبهي كلم ايشوي نب ميقاويل ةعبارلا
 مهتينب نيذلا اه هبرلا لاق اذكه هل لق * احاين دجا ملو تاديهنتب نمعوطضإ يبعت يلع ابعت ينداز برلا نال

 يذ لك ىلع أرورش بلجا انا اه يآ مياظع كتاذل بلطت١تمناو # مهعلقا انا مهتسرغ نيذلاو مهمدها انا انا

 * كانه ريست ام. ثيح عضوم لك يف دوجولل كسفن يطعاو برلا لوقي مل

 | نوعبرالو سداسلا لصفلا

 ناك يذلا رصم كلم وااخان نوعرف شيج يلع رصم يف * زاوهالا يلع لوقلا اذه ناك ايقادص كلمت ودب يف
 ةهلسإ اوذخ * اذوبي كلم ميقاويل ةعبارلا ةنسلا يف لباب كلم رصنتخ هبرض يذلا سيمرخ يف تارفلا رهن يلع
 مهئال انامل .* مكنشاوج اوسبلاو مكذوحتا اوفق ناسرفلا اهيا اوبكرا ليخلا اوحرسا * برعلل اومدقت تاقردو

 + برلا لوقي مهلوح نم اوطوتحا اوعجري ملو ابره اوبره نوعطقي مهءايوقا نأ لجأ نم فلخ يلا نوعجريو نوعرجي
 لثم دعصي يذلا اذه نم . * اوطقسو اوفعض تارفلا دنع نيذلا ءايبرجلا يلا يوقلا صلخي الو فيفغلا برهي ال

 اوبكرا # اهيف ناكسلا ديباو ضرالا يطخاو دعصا لاقو دعصت رهن لثم رصم هايم # ءام نوجومي راهنا لثمو ربنلا
 »< اسوق اورتوأ اودعصا نويناذوللاو ةعلسالاب نيولستم ةيونلاو شبحلا ذيمالت اي اوجرخا تابكرملا اويهو لويغلا يلع
 ةيحت اهنال مهياعمد نم ركسيو يلتميو برلا فيس ٍلكايو هيادعا نم مقتنيل ماقتنالا موي انهلا برلل :مويلأ تللذو
 ترفك رصم ةنبا يرذعلل ةينوفلق يذخو فاعل يدعصا #* تارفلا رهن يلع .ايبرجلا :ضرا نم شويجلا برا
 براحت يلع ايراك# نال ضرالا تالتمأ كخارص نمو كتوص ممالا أوعمس #* ةعفيم كلل سيلو الطاب كتيودا

 »* ةضرا لصاتسيل لباب كلم رصنتخا يتا دا ءايمرأ ديب برلا هب ملكت ام اذه #* امهالك اطقس اعيمج فعض

 كلجمت رف اذامل بره اذامب + كاراقثم لكا فيسلا نأل ييبتو فق اولوق فنم يف اوربخو لودج< يف اوربخا
 يلا فرصننو موقن اولاق هبيرق يلع دحاو لك اولقسو تنفعض كترثكو * هلازا برلا نال تبثي ملو ابراه راتخملا
 برلا لوقي انا يح ذيومأ يبسأ نوااص رصم كلم وااخان نوعرف مسأ اوعدا د يئانوي ففيس هجو نم انبعش

 ةنكاسلا ابتيا كتاذل يعنسا * يبسلا ةينا يتات ربملا يف لمركلا لثمو لابجلا يف نويريباطيا امك هنا هلالا

 اهيلم يتاي ةشقنملا ةلججعملا رصم # اهيف ناكس نوكي ال هنأ لجا نم ليو يعدتو ءانفلل ريصت فنم نال رصم ةنبا
 ملو اعم اوبرهو اوفرصنا .الواهو هنا لجا نم اهيف ةيبرم ةنمسم لوجمت لثم اهيف اهءارجاو د ءايبرجلا نم راسكنال

 .نوفاوي سوغبو نوريسي لسعرلا يف مينال  رغصت ةيح لثم توصب مهماقتنا نامزو مهيلع ينا تللهلا موي نال اوفقي
 مبل سيلو دارجلا نم رثكا اورثك مبنال يغشت ال اهنا هللا برلا لوقي # ابباغ نوعطقي بشلا يعاطق لثم ابل
 .يلعو نوعرف يلع ابنبا نوعا نم مقننا انا أه * .ايبرجلا نم بعش يديأ ف تمرعئد رص ةنبأ تمريزح م ددع

 دعب نمو هديبع يديأ ينو لباب كلم رصنتخب دي يف مهسفنا نوبلطي نيذلا مييادعا يلا مهعفداو * هب نيقئاولا
 لجا نم ليارسا اي عرجت لو بوقعي يدبع اي فحم ال تناو # برلا لوقي يلوالا مايالاك نكسيو لمح كلذ
 1 4 بمناو * هيذوي نم نوكي الل ماثيو نكتسيو بوقعي عجريو يبسلا نم كديردو دعبلا نم تلصلخا انا يا

 جدل



 ةما.لكب اكاله عنصا ينل تملسا ةمعنملا ةنياخ ريغلا آنا كععم انا ٍنل برلا لوقي بوقعي يدبع اي فخ
 * ةيكرت كيكزا الو مكعلاب كبدواو ينغت ال نا كلعنصا تننا اماو كانه مبيلا كتيصقا

 نوعبرألاو عباسلا لصفلا
 ضرالا قرغتو يداولا يلا ةسفياف ريصتو :ايبرجلا نم دعصت هايم اه برلا لوقي اذكه  .ابرغلا ليابقلا يلع لوقلا

 نمو هيمدق ةعلسا نم هتبثو توص نم د ضشرالا ناكس عيمج كلهتو سانلا خرصتو ابيف ناكسلاو ةنيدملا اهلامكب
 ليابقلا عيمج كلهال * لبقملا. مويلا ين مهيديا لالا نم مهينب يلع .ابالا عجرت مل هتاركب توصو هتابكرم ةلزإز
 ' تحرط ةزغ يلع يناي عرقلا # ريازجلا اياقب لصاتسي برلا نال امهتنوعم اياقب عيمجو اديصو روص ينقاو ةبيرغلا
 * عيفتراو حرتساو تلدمغ يلا دع رقتست ال يتم يلا عطقت برلا فيس #* نيبذجم# نم يلا ميكا يف اياقبلاو نالقسع
 0000 *: اياقبلا يلع ضيتنيل ةيرحبلا لحاوس يلعو نالقسع يلع هرما برلاو رقتسي فيك

 نوعبرالاو نمانلا لصفلا ش ١

 باومل نوكي سيل * ثاغو ثاما يزخ ماثايراك تذخا تكله ابنالوابان يلع ليو برلا لاق اذكه باوم ف
 توص نأل ودعي فيسلا * ةحار ميرتست لو ممثلا نع اهانعطق أرورش مهيلع أوبص نوواش ف ةخامشلا فعل ءاآود

 ءاكبلاب تالتما نورصع نال #* اروغوز يف اوربخا باوم ترسك ميظع راسكناو ثلله . * ناعان لبج نم نيخراصلا
 . * ةيربلا يف يثحولا رامحلا لثم نوريصتو مكسوفن اوصلخو اوبرها * ةرسكلا خارص متعمس مينرح قيرط يف يكابلا دعصيا
 يلع الهلا يتايو # اعم هواسورو هتنهكو يبسلا ف سوماخ جرخحو يذخوت ملف كنوصح# تقثو كنا لجا نم
 لعتشت سمللاب اهنال باومل ةمالع اوطعأ د* برلا لاق يداولا لصاتسيو يداولا كلبيو صلحت الو ضرالا لك

 .هيف هقوذ تبث اذه لجأل يبسلا يلإ رفي ملو ءانا يلا ءانا نم غرفي ملو هفرش يلع الكوتم ناكو هيابص ذنم باوم
 * هنورق نوعطقيو هتينا نوقحسبو هنونيدي اماكح هل لسراو برلا لاق يتات مايا اه اذه لجال * نفت مل“ هتحارو

 ءايوقا نحن نولوقت فيك # هيلع .اولكوت نأ مهاجر سوماخ نم.ليارسا تيب يزخ امك سوءاخ نم باوم يزخو
 باوم يتايل بيرق رشلا # مبذلل اولزن نوراتخملا هنابشو هتئيدم باوم تمكله #* تابراعملل يوق ناسناو
 * ةمظعلا اصع رخفلا بيصق رسكنا اولوق همسا اوعفدا اعيمج هلوح نم اعيمج ةوكرح د ادج ةعرسم ةرورشو

 يلع ينت *'كدصح دسفم كيلع دعص تكله باوم نال نوباد ةسلاج اي ةبوطرلا يف يسلجاو فرشلا نم يلزنا .
 تمييرخ 8# ناك يث يأ تبرسكنا اهنا ادامل يلوقو اصليتمو ابراه ىلاساو رياوارأ ف ةسلاجلا ابتيا يرظناو قيرطلا

 يلعو زافوم يللعو نولاش يلع روصيم ضرا يلا يتا ءاضقلاو * تمكله باوم نأ نونرأ يف .يربخاو يولو باو
 . * نواام تيب يلعو الوماغ تيب يلعو ماثايرك يلعو # اثابد تيب يلعو وابان يلعو نوبار يلعو :* سافار ٠

 + ةعارذ قحسناو باوم نرق رسكنا * ةبيرقلاو ةديعبلا باوم ندم عيمج يلعو رصوب يلعو ثويراك يلعو
 اودجو اوناك نآو وزهلل كلل ليارسا ناك امك * وهو ةكحأ ريصيو هدي يف باوم ةرزاومو هةهظع لاق برلا نأ دوركسأ
 روغصلا يف ششعملا مامهلا لثم اوراص باوم ناكسو روخصلا يف اونكسو ندملا اوكرت # هيتبراح امل كتاقرس يف
 هوفك !ذكه سيلا . * هلامعا تفرع اناو هبلق عفتراو هايربك ادج تربكت باوم ةمظعب تنعمس #0 ةرثحلا مف يف

 كيلع يكبا ريزعي ءاكب لثم + طعقلا لاجر يلع اعيمج اوخرصا باوم يلع اولولو اذه لجال » عنص اذكه سيلا
 رورسلا لاز * كفاطق يلع كالهلا لزن كتهكاف يلع اوسما ريزعي ندم رجلا تزاج 0 اماباس ةمرك اي
 يلا نواسا خارص نم هاو د اوعنصي مل ةيشع الو اوسادي مل اركاب ترصاعم يف ناك يذلا رمغلاو ةيباوملا نم حرفلاو



 ام اذه لجال ننرتي رومز لثم باوم بلق أذه لجال + هتبلال رخبملا مبذملا يلع دعاصلا بيرلا لاق باوم

 لك يلع حوسملاو عطقت يديالا لكو فقنت ةيدل لكو عضوم لكب سار لك نوزجي #* ناسنالا نم كله ةونتقا
 فيك #* ةحاح هب سيل ءانا لثم برلا لاق باوم ترسك ينال ابلك اهعزاوش فو باوم ةعطسا عيمج يلعو وقح
 نوزتع تذخا * برلا لاق اذكه نال * ابلوح نم عيمجل اراسكناو ةكحش تراصو بناوم يزخ باوم اربظ يلو
 سلاجما اهيا كيلع ةرفحو فوخو ف * هبرلا ىلع تسظعت اهنال عمجلا- نم باوم تمكلهو * تصبق اهنوصحو

 هذه بلجا نا لجا نم فلا يف صدقي ةرفكلا نم دعاصلاو ةرفحلا يف طقسي فوغلا هجو نم براهلا * باوم يف
 نويهص ةنيدم نم بيبللاو نوبشح نم تجرخ راثلا نا لجا نم #* برلا لوقي اهداقتفا ةنس يف باوم يلع
 كئانبو كينب نال شوماك بمعش اي تمكله دق باوم اي كل ليولا * لواش ينب اسير ديبتو باوم يراعش قرعتل
 * باوم ةمقن يف لوفلا انهاه يلا برلا لوقي باوم يبس درا يناف مايالا رخا يف اماف #. يبسلا يف اوقرفت

 ظ | .نوعبرالاو عساتلا لصفلا

 مهبعشو ,ذاعلج لوغلع ذخا ١ذامل ثيراو مهيف سيلو ليازسا يف نوكت" سيل نوئب له برلا لاق اذكه نومع ينب يف
 مهلكايهو كللاهلاو رفقلل نوريصيو بدرحلا قلق ثابر يلع عمساو برلا لاق يتات مايا اه اذه لجال * ندملا يف نكسي
 / يلع اوبدناو حوسملاب اورزتا ثابر تانب اي نخرصا كلله ياغ نال نوباسا اي كله # هتيادب ليارسا ذخايو رانلاب قرحت
 اهزونك يلع ةلكوتملا ةيساقلا ةنبا اي ميكا يف عاقبلا يف اليلهت نوللهي ةراسورو هتنهك ةولجلا يف يضمي هنال لوخل»

 دحاو لك نوقرفتيو كلوح نم عيمج نم برلا لوقي افيخ كيلع بلجا انا اه * يلا لخدي نم يل ةليافلا
 .امكحلا نم يارلا كله دعب ةدوجوم ةمكح ناماث يف سيل برلا لوقي اذكه 2* عمجي نم نوكي الو ههجو يلع
 نامزلا يف هيلع تْيلج ثاريسع عنص هنال ناذاد يف ناكسلا ةسلج مهل اوقمع مبعضوم عذخ # مهتمكح ترق
 يال مهيلع نوعضي ليللا يف قارسلا لدم ةيقب كل نوكرثي ال نيذلا اوتأ نوفاطقلا نأل د اهيلع بمعلطت امل

 شيعا اناو شيعي يك كميتي نوكرتي الو * يراجو مهيخا ديب اوكله اوفتخ نا.نوعيطتسي ال مهتايفخ تبذج انا
 ةيكرتملا اهني تمناو اساك نوبرشي اوبرشيل سومان مهل نكي مل نيذلا برلا لوقي اذكه نال * نلكوتي يلع لمارالاو
  مهندم عيمجو اهطشو يف ةنعللو رييعتللو كلسم ريغل يريصت كنا برلا لوقي يتاذب تممسقا ينال * يكرتت نل
 . * برحعأل اوفق اهيلا اورضحاو اوعمتجا ممالا يلا ةكيالم لسراو برلا نم اعامس تمعمس # دبالا يلا يرارب نوريصي
 لتلا ةوق ذخا روغصلا ةبقثا تلح كبلق ةوافج كل مسر كبعل #0 سانلا .يف اريقحو ممالا يف اريغص كتعند
 :: رغصي اهيلع رمي نم لكو ةكولسم ريغ مودأ ريصتو :*: لمدهأ تكاانه نم رسنلا لثمع كتاشع تمعفر كنال يفلاعلا

  لثم اه ' * ناسنا نبا ال ناسنا كلانه سلجي ال لكلا طباضلا برلا لاق اهتانيرقو اروماعو مودس لثم تنفسخ
 ينمواقي اذ نمو انا يلثم نم نال اهنابش اوميقاف اهبنم اعيرس مهدرطا ينال ماثا عضوم ىلا ندرالا طسو نم دعصي دسا
 يلع اهب ركفت يذلا هتركفو مودأ يلع ةأور يذلا برلا يار أوعمسأ أذه لحال 3 يسهجول موقي يذلا يعاولا وه نمو

 مهتطقس توص نم نأل #* مهتالحع رفقلا يف مهيلع عضي مل ناك, نا منغلا" تاريقح خبطت مل نا ناعاث ناكس

 مودا ءايوقا بملق نوكيو اهنوصح يلع اهيدي دمتو نياعت رسن لث اه *رحبلا يف كتخرص تمعمسو ضرالا تلزازت
 امهنال ابضغ الهذ ءاوص اربخ اعمس امهنال دافراو ثامح تيزخ قشمد يف * قلطت ةارما بلق لثم مويلا كلذ يف
 يتليد -دكرت سيلا, ميك #* ةدعرلا اهتذخا فلخ يبا تنرعجر قشعد تلحتلا #» احيرتسي نا ناعيطتسي ل

 لعشاو * تبرلا لاق نوطقسي نيبراعملا كلاجر عيمجو كعراوش يف نابشلا نوطقسي اذه لجال *.ةيرقلا تبحاو
 بدرلا لاق اذكه لباب كلم رصنتخ# اهبرض يتلا رادلا ةكلم راديق يف *راذا نب تاراح لكاتف قشمد روس يف اران

 اوعداو مبا مهلامج نوذخايو مهتيناو مهبايثو مهمنغو مهميخ نوذخاي د ماداك ينب اورثكو راديق يلع أودعصاو اوموق
 ءكيلع ركفو ايار مكيلع يور لباب كلم نال رادلا يف سولجلا اهيا ةسلج متقمع ادج اورف #* مهلوح نم اكاله مهيلع
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 ريصتو * مهدحو نونكسي سيراتم الو قالغا لو تاوبا اهل سيل شاعتنالا يف ةسلاج ةنيكس ةما يلا دعصاو مق # ةركف

 مهلجخ بلجا مهتيحان لك نم مههوجو لبق سوورلا يعرقم مير لكب مهيرذاو كلالهلل مهباود ةرثكو بهنلل مهاياقب
 * ناسنا نبأ كانه نكسي الو ناسنا ثلانه سلج# ال رهدلا يلا ةكولسم ريغو ماعنلا يوام رادلا ريصتو * برلا لاق

 بلجحاو # مهتوق ةسيير زاوإالا سوق رسكنيل برلا لوقي اذكه د: زاوهالا ممأ يلع ءايمرا هب ىبنت اس اذه

 نم نويصقملا تلانه يتاتو الا هما نوكت الو مايرلا هذه عيمج يف مهددبأو ءامسلا بفارطا ةعبرا نم مايرأ عبرا زاوهالا'

 * اونفي نأ يلا يفيس مهارو لسرأو يبضغ زجرك مهيلع بملجاو مهسفن نوبلطي نيذلا مهيادعا مامأ مهعزفاو  زاوهالا
 * برلا لوقي زاوهاا يبس درا مايالا رخآ ين نوكيو . ءامظعو اكلم كانه نم لسراو زاوهالا يف يمرك عضاو

 يزخ لباب تكلها اولوق اوفخت الو تاعمتسم اوعنصاو ممالا يف اوربخا #2 لباب يلع برلا هب ملكت يذلا لوقلا
 نوكي الو ءانغلل اهضرا عنصت هذه اهيلع تدعص .ايبرجلا نم ةما نال. * تملسا ةمعنملا ةفياخ ريغلا خاضورام ليب

 اعيمج اذوهي ونبو بوقعي ونب يتات نامزلا تللد ينو مايالا كلت يف #* ةميهبلا يلا ناسنالا نم اهيف نكسي نم
 نوجتللو نوتايو انهاه مهبجو نوطعي مهنال * ىقيرطلا نولاسي نويبص يلا مههلا برلا نيبلاط نوضمي نوكبيو نودمعي
 نم نورفي مهولضا لابجلا يلع مهوصقا مهتاعر ةلاض انارخ يبعش راص * يسني ال يدبا دهع هنال هللا برلا يلا
 يعرع برلل اواطخا مهنال مهعدن ال اولاق مهءادعأ مهنولكاي مهنودج نيذلا عيمج #» مهعرببتع اوسن لت ىلا لبح

 . * فارغلا هجول نينانت لثم اوريصو اوجرخا نيينادلكلا ضرا نمو لباب طسو نم اوبرغت #* مهيابا عماجلا لدعلا
 براعملا لصن لثم نوكلهي كانه نم اهيلع نوفطصيو ءايبرجلا ضرا نم مما عماجم« لباب يلع ريثا انا اه ينل
 ينطاخ اي مترحشلاو متحرف مكن * نولتمي اهنوبهني نيذلا عيمجو بهنلل ةينادلكلا نوكتو * اغراف عجري ال مهفلا
 تلجيخ ادج مكما تسضتناإ # ناريثلا لثم متعانتو' تابنلا يف ليجاجمع لثم متبرط مكنا لجا نم يئاريم
 لكو .انفلل ضرالا لك نوكتو دبالا يلا نكسي ال برلا بضغ نم بارخ ممالا ةرخا * تاريغلل مكتدلو ينلا مالا

 اهبلع اومرأ اسوق يرتوملا عيمج اي اهلوح نم.لباب يلع اوفطصا د اهتبرض لك يلع نورفصيو سبعي لبابب رمي نم
 اومقتنا يه هللا لبق نم ةمقنلا نال اهتافارش تمطقس اهادي تمخرتسا # اهيلع اوصبقاو مكساهس يلع اوقفشت ال
 ينانوي فيس هجو نم داصحلا نمز يف الجنع كساملا لباب نم عرزلا اولصاتسا د اهب اوعندا تمعنص امك اهنم

 ئلعو لباب كلم يلع مكحا انا اهل برلا لوقي اذكه اذه لجال # لباب كلم هماظع لكا اريخا اذهو لصوملا

 الف اذرهي اياطخو دجوي الف ليارسا ملظ نوبلطي برلا لاق نامزلا كلذ ينو مايل كلت يف + هسنن يلتمتو ناعلج

 اهيا مقتنا اهناكس يلعو اهيلع بكرا ةرارمب .برلا لوقي د ضرالا يلع نييقبتملل امحار ريصأ ينال نودجوي
 فيك # نيينادلكلا ضرإ يف ميظع راسكناو برح توص د هب كرما املك عنصاو برلا لوقي اهنناو فيسلا .

 لثم نيملعت الو نيكلهتو كيلع نوبثي د ممالا يف ءانفلل لباب ترراص فيك ضرالا لك ةقرطم ترسكو .نمغسف
 ضرا يف برلل لمعلا نال هبضغ ةيعوا جرخاو هزنك برلا متف د ببرلا تسواق كنآل تدخاو تدجو لباب
 عيمج اوسبي # ةيقب اهل نكي ال اهولصاقساو ةراغم لثم اهوشتنو اهءارها اوهتنا تغلب اهتنمزا نأل * نيينادلكلا

 اوريختل لباب ضرا نم نيصاوتملا نيبراملا توص #* مهماقتنا نامزو يتا مهموي نل مه ليو مبذلل اوطدهيلو اهترمث
 نكي ال اهلوح نم اهيلع اوركسع اسوق رتوم لكل نيريثكل لباب يلع اوربخ د مهيلا برلا لبق نم ماقتنالا نويهص يف
 اذه لجال # ليارسا سودق هلالا برلا تدناع اهنال اهب اوعذصا تمعنص ام عيمجم اهلامعاك اهوفاك اهنم صلخ نم

 بزلا لوقي ةربكتملا اهتيا كيلا انا اه * برلا لاق نوحرطي نيبراحلا اهلاجر عيمجو اهعراوش يف اهنابش طقست



 املك لكاتو اهباغ يف اران لعشاو ابميقي نم نوكي الو طقستو فعصت كتمظعو * كسماقتنا نامزو.يتا كموي نلل
 مل نآل مهورهقو مهوبس نيذلا عيمج اي اعم اذوهي ينبو ليارسا ينب نيروهقملا يلع برلا لوقي اذكه # اهلوح
 طخسو ضرألا عزني يك هموصخ عم امكح مكح همسا لكلا طباض برلا يوق مهذقنمو »* مهولسري نا اوديري
 : نوخرتسيو اهيبراكع ىلع افيس # اهيامهف ىلعو اهبامظع يلعو لباب ناكس ىلعو نيينادلكلا يلع افيس #* لباب ناكس
 مهزونك يلع افيس ءاسنلا لثم نوريصيو اهطسو يف يذلا طلدهملاو مهيبراكت يلع افيس مهتابكرم يلعو مهلويخ يلع افيس

 يف اهمانصسا نكست اذه لجال ورحت ريازجل ينو تاتوعفملا ضرا اهنال نوزخبو فجضإو اهيام يلع * نورذبيو
 نكسي ال برلآ لاق اهلهاو اروماغو مودسب هللا فسخ امك # دبالا يلا دعب نكست الو يوا تانب اهيف نكستو ريازجلا

 نوضهني نوريثك كولمو ةميظع ةماو ءايبرجلا نم لبقا بععش اه #* ناسنا نبا كانه نكسي الو ناسنا كانه
 نيدعتسم ليخلا يلع نوسرفتي معي رحب لثم اهتوص محرت الل يه ةيفاج نيكسو سوق مهعم »* ضرالا رخا نم
 لثم تاقلطلاو ةدشلا هتطبض هادي تخرتساو مهعامسب لباب كلم عمس + لباب ةنبا اي كيلا برعأل ران لثم
 نآل ابيلع هميقا باش لكو اهنم مهدكتسا ةعرسب ينال ماثأ عضوم يلا ندرالا نم دعصي دسا لثم اه # دلت ينلا
 يلع هاور يذلا برلا يإر اوعمسا اذه لجال * يهجول فقي يذلا يعارلا اذ نمو ينمواقي اذ نمو انا يلثم نم
 توص نم نال  مهاعرم نفي مل نأ مهمنغ فارخ دسفا مل نا نيينادلكلا ناكسلا يلع اهركف يتلا راكفالاو لباب
 آ 0 * ممألا يف خارصلا عمسيو ضرالا لرلزعت لباب تاله

 نوسمخلاو يداحلا لصغلا

 لباب يلا لسراو * ةدسفم ةقرح# امير نيينادلكلا ناكسلا يلعو لباب يلع ريثا انا اه برلا لوقي اذكه
 هتهلسا سيليلو هسوق كاملا دميل  اهرض موي يف اهوح نم لباب يلع ليو اهضرا نودسفيو اهيلع نورتفيو نييرتفم
 نم » اهجراخ نم نينوعطمو نيينادلكلا ضرا يف احرج نوطقسيو: #* اهشيج لك اونفاو اهنابش يلع اوقفشت الو
 * ليارسا سادقا نم املظ تالتما مهضرا نال لكلا طباغ برلا مههلا برلا نم اذوهيو ليارسا لسرتي مل اذام لجا

 اهيفاكي وهو برلا لبق نم رضح اهماقتنا نمز نآل اهملظ يف اوحرطتت الو هسفن دحاو لك اوصلخو لباب طسو نم اورف
 نتمطقس #* اوعزعرزت اذه لجأ ممألا تمبرش اهرمخ نع ضرللا لك ركسا برلا دي يف لباب بهذ ساك # ةافاكم

 لك انمهذو اهانكرت يغشت ملف لباب انببط » يفشت لعل اهداسفل ةينوفلق اوذخ اهيلع اوحون ترسكناو ةتغب لباب
 نويهص يف ربغتف اولاعت همكح برلا زربا * بكاوكلا يلا عفترا ءامسلا يلا برتقا اهمكح نال هقيرط يف دحأو
 اهلصاتسيل لباب يلع هبضغ نال سيداملا كلم حور ببرلا ماقا باعجلا اولما ماهسلا اويهه د ةنهلا ببرلا لامعاب

 ._ ةعلصالا اويه سارجلا اوضهنا باعجلا اوفقوا لباب راوسا ىلع ةمالع اوعفرا * وه هبعش ماقتنا رضح برلا ماقتنا نال
 كراهتنا غلب اهزونك ةرثك يلعو ةريثكلا هايملا يلع ةنكاسلا د لباب ناكس يلع هب ملكت املك عنصيوراتخا برلا نال
 » نوطباهلا كيلع نومغنتيو دارهلا لثم اسانا كءالما يلا لجا نم هعارذب مسقا برلا نال : ثلواشحا يلع ةقيقحلاب
 . دعصأو ءامسلا يف توصب ءاملا يبه جئصو | * ء.امسلا دم همهشبو هتمكح! ةنوكسملا يبهم هتوقب ضرألا عناصلا

 عناص لك يزخ ةفرعملا نم ناسنا لك لهج ه* هزونك نص رونلا جرخاو رطملل قربلا عناص ضرالا رخآ نم بعلا
 مهداقتفا نمز يف ةعوضوم لطابلل يه ةلومعم # ةدوجوم حور مهيف تسيل ابذك كبس هنال هتاتوهتء نم بهذ
 برعلا يناوا يل قرفت تننا * همسا برلا هثاريم وه اذه لكلا لباجلا نال هذه لثم بوقعي بيصن سيل * نوكلهي

 كليق قرفاو * نهباكرو تابكرم كيف قرفاو هبكارو اسرف كيف قرفاو # اكولم كنم عزناو اممأ كيف قرفا اناو
 »* هدنجو أدياق كليف قرفاو هتحالفو احالف كييف قرفاو هعيطقو ايعار كيف قرفاو * يرذعو اباش كيف قرفاو ةأرمعاو الجر
 كيلأ انا اه * برلا لوقي مكنويعل نويهص يلع اهوعنص يتلا مهتامالظ عيمجب نيينادلكلا ناكسلا لكلو لبابل يناكاو
 :: قدح لبج لثم كعفداو روخصلا نم كحرطاو كيلع يدي ددماو ضرالا لك دسفا يذلا دوسفملا لبجلا اهيا

-_ 



 يلم ةمالع اوعفرا * برلا لوقي دبالا يلا ءانفلل نوكت كنال ساسالل ارجح الو ةيوازلل ارح كنم نوذخاي الف
 يمارم اهيلع اوميقا نييرزغلابو يلبق نم ١درق تاكلممب اهيلع اوربخ اهيلع ممالا اوسدق قوبب ممالا يف اوقوب ضرألا :

 شويج داوق عيمجو هضرا لك داوقو نييداملا كلم امما ابيلع اودعصا #* دارجلا ةرثك لثم اليخ اهيلع اودعصا

 ءانفلل لباب ضرا عضيل لباب يلع تصضهن برلا ةركف نا لجا نم تمعجوتو ضرالا تلزلزت #* هناطلسو هضرا لك
 تقرحا ءاسنلا لثم اوراص مهتوق ترسك مزملا يف كانه نوسلجو براحت نا لباب بيراك ينف #0 نكست الو .

 هتنيدم نأ لباب 0 .اقتلال ربحملاو نراطلا ءاقلل درطي دراطلا * اهسيراتم تققح ابنكاسم

 لوقي اذكه هنأ لجأ نم. * نوجيرخ# نوبراعملا هلاجرو رانلاب هتاجات تتقرحاو اوذخا هتاقرط رخا نم * تكله
 مالظ ينكردا ينعزو ينلكا * هفاطق يتايو ليلق دعب سادي يذلا غلابلا رديبلا لثم لباب كلم تويب برلا
 لوقت لباب يلا يتوقشو يباعتا يبتستا # يميعن نم هنطب ءالم نينت لثم ينعلتبا لباب كلم رصئتخا فيفخ

 كتميرغ نيدأ انأ اه برلا 'لوقي اذكه اذه لحال 3 ميلشروأ هتمرلاق نيينادلكلا ناكسلا يلع يعدو نويهص ةئكاسلا

 مهترارح ف 37 ةوبللا لابشا. لدمو أعم أوضهن ةدوسأ . لثم :« نكست و .ًانغلل لباب ريصتو ت7 اهرجب برخأو

 2 فارخ لثم 6 * ٠ برلا لوقب نوضقيتسي الو ايدبأ امون نومانيو نوركسي 5 5 ابرشم 0

 0 000 ةلكردنلا برا هسا ا

 ضرالا كلبتو ةتوعنملا لباب مانصاب اهيف رمأ ببرلا لوقي مايا يجتس كلذ لجا نم * لاو يلع لاو بنيو
 * برلا لوقي يبرجلا نم نوبهتنملا اهيتايس اهيف ام عيمجو ضرالاو .امسلا لبابل حرفتو د اهلك اهالتق طقستو ابلك
 دعصتلو برلا اوركذا ءادعبلا اهيا اوفقت ال اوقلطنا ضرالا نم نوصلغتملا اهيا # ضرالا لك احرج نوطقسي لباب ينو
 يلا انسداقم يلا سنجملا ءأبرغلا تلخد انهجو ةنهالا تطغ انرييعت انعمس انال انحتتفنا # انبلق يلع ميلشروا
 نا هنال * احرجلا نوطقسي اهضرا لك يفو اهتاتوحنم يلع يضقاو برلا لوقي يتات مايا اذه لجال * برلا تيب
 لباب يف خارص توص *# برلا لوقي اهردسفم يتات يلبق نم اهتوق عافترا تمنصح نأو ءامسلا لثم لاي سل اق

 لدم توصي يذلا ميظعلا توصلا اهنم كلهاو لباب لصاتسأ برلأ نآل »* نيينادلكلا ضرا نم : ميظع راسكناو

 برلا مهافاك هللا نال مسوق عزج اهوبراكت تمكله لباب يلع تكنتا ةوقش نا ** اهتوص داسفلل يمعا ةريثك هايم

 روس بدرلا لوقي اذكه #* همسا لكلا ظباضلا كلملا برلا لوقي اهءامكحو اركس اهتالو ركسيو #* ةافاكم اهافاك

 لوقلا * نونفي ,دبلا يف ممالاو الطاب بوعشلا بعتت الو نوقرحت تاعفترملا اهباوباو امادهنا مدهني ضرع لباب
 لباب يلا اذوهي كلم ايقادص دنع نم قلطنا امل ايسعم ني"ويرين نب ءااراصل هلوقيل ءايسرا يلا برلا لبق نم رياصلا
 رفس يف لباب يلع يتات يتلا رورشلا عيمج ءايمرا بستكو # ايادهلا سيير ءااراصو ةتكلمم نم ةعبارلا ةنسلا يف

 هذه عيمج ءارقتو نياعتو لباب يلأ تيتا نا ااراصل ءايمرأ لاقو د لباب يلع ةبوتكملا 0 هذه عيمج 5

 يلا ناسنالا نم ناكس هيف نوكي الاو هلصاتستل عضوملا اذه يلع تمملكت تننا بر اي بر اي. * لوقتو لاوقالا
  تارفلا طسو يف هيقلتو ارجح 0 اذه ءارقت تضرف اذا نوكيو * رهدلا يلا ناسف 0 هنال ةميهبلا

 : * مييلع بلجا انا امم نيينادلكلا هجو نم فطت موقت كو لباب طقست اذكه لوقتو.

 نوشمغلاو يناعلا كل

 بضع ريما هذه لح نم * هيقاوي 0-0 ام لثم 2 مامأ تاييسلاو ا 0 #9 55 نمم ه

 م



 ل

 رصنتخببل عضخ# ملو كلملا ايقادص يصعو هيدي نيب نم ميهف دقو مهل يعبر يتح ادوهيو ميلشرواب هبضغ لزنو برلا

 لباب كلم رصفتخمب يفآو رهشلا نم رشاعلا يف عباسلا رهشلا يف هكلم نم ةعساتلا ةنسلا يف ناك» * لباب كلم
 ةرشاعلا 'ةنسلا يلا قيضلل ةنيدملا تللبقاو * قيناج“ ابيلع ينبو اجايس اهب طاحاو ميلشروا يلا هشيج لكو
 * زبخ ضرالا بععشل كي ملو ةنيدملا يف عوجلا دتشاو رهبشلا نم عساتلا يف عبارلا رهشلا يف # ايقادص كلملل

  ناتسب دنع ناك يذلا روسلاو بابلا نيب بابلا قيرط يف اليل اوجرخ نيبراحتلا لاجرلا عيمجو هتيدملا تققشتو
 كلملا فلخ نيينادلكلا شيِح درطو »* بارعالل يتلا قيرطلا يف اورفو ةنيدملاب اوطاحا نوينادلكلاو كلملا .

 |. معم ملكتف اثالبد يلا لباب كلم يلا ةوقاسو كلملا اوصبقف »* هنع اوقرفت هديبع عيمجو احيرا ربع يف هوكردأو

 هطبرو ايقادص ينيع يمعأو . * انابد يف انوهي.ءاسور عيمج مب و هينيعل ايقادص يب لباب كلم مب دو 0 مكحب

 ' يتا رهشلا نم رشاعلا يف سماغلا رهشلا فو * تام يتح يحرلا تيبل هملساو لباب يلا لباب كلم هقاسو دويقب
 لكو كلملا تميبو برلا تسيب قرحاو ميلشرو ا يلا لباب كلم هجول فقاولا نيخابطلا سيير نادرزوبان

 عم يذلا نيينادلكلا شيدح اهلوح نم ميلشروا يف روس لك مدهو #رانلاب هقرحا ريبك لزنم لكو ةنيدملا نكاسم
 دمعلا نوينادلكلا رسكو د نيحالفو نيمارك بعشلا اياقب نيخابطلا سيير ثرتو 2 ##* نيخابطلا سيير
 .سالا يناوالا لكو يناصملاو تاباذهلاو ةجاتلاو د* لباب يلا هوبلجو مهساحن اوذخاو برلا تيب يف يذلا سامضلا

 تناك يتلاو ابهذ ابهذ تنناك يتلا لشانملاو قاقحالاو ريانملاو لجارملاو ريراوقلاو عاصقلاو #* مهب نومدخ# نيذلا
 نيذلا رجلا تنمت نيذلا سامنلا لهجع رشع انثالاو دحاولا رحبلاو نادومعلاو » نيخابطلا سيير اهذخا ةضف ةضف
 عرذا ةسمخ دحاولا دومعلا عافترا !ادومع نوثالثو * مهساعنل ةميق نكي مل برلا تدب يف كلملا ناميلس مهعنص
 ةسمخ ةدحاولا ةناجالا لوطو ساحن ةناجا مهيلعو د ةرياد عباصا ةعبرا هنخلو هيلع رودي اعارذ رشع ينثا طيخو

 * اعارذ رشع ينثال عارذلل نيمامر نامث يناثلا دومعلل اذكهو ساعن اهلك ابلوح نم ةناجالا يلع نيمامرو ةكبشو عرذا
 سيير ذخاو * اهلوح نم ةكبشلا ىلع ةيام نيمامرلا عيمج تاكو ادحاو اوزج نيعستو ةتس نيمامرلا تناكو .

 ميظع ناك يذلا ادحاو ايصخ ةنيدملا نم ذخاو #* ةثالثلا قيرطلا ةظفحو' يناثلا نهاكلاو لوالا نهاكلا نيخابطلا

 بتكي يذلا شويجلا بتاكو ةنيدملا يف نيدوجوملا كلملا هجو يف نيذلا نييمسم لاجر ةعبسو نيبراحتلا
 نيخابطلا سيير نادرزوبان مهذخأو * ةديدملا طسو ين نيدوجوملا ضرأآلا ببعش نم اناسسنأ نيتسو ضر بسمع

 يبس يذلا بعشلا اذهو #* ةامح ضراب اثالبد يف لباب كلم مهبرضو #* اثلبد يلا لباب كلم يلا مبقا
 .رشع نامث ةنس يفو * نيرشعو ةثلثو فالا ةثلث ذوهيلا نم يبس هكلم نم:ةعباسلا ةنسلا يفو لباب كلم رصنتخب

 نم نيرشعو ةئلث ةنس يفو # اسفن نيئلثو نينثاو ةيام نامث ميلشروا نم يبس لباب كلم رصنتخب كلم نم
 نم عيمجن نوهيلا نم اسفن“ نيعبراو ةسمخو ةيام عبس ةطرشلا بحاص نادرزوبان يبس لباب كلم رصنتخب كلام
 يف رشع يادلا رهشلا ين اذوهي كلم ميقاوي يبس دا نينلتلاو ةعباسلا ةنسلا يف ناكو + ةيامتسو فلا ةعبرا يبس

 # اذوهي كلم ميقاوي سارب اهيف كلمت يتلا ةنسلا يف لباب كلم حادوراملاياوا ذخا رهشلا نم نيرشعلاو عباراا
 * لباب يف هعم نيذلا ثولملا يسارك قوف هيسرك يطعاو ريملاب هعم ملكتو هيف ظفتحا يذلا تيبلا نم هجرخاو
 نيح لك هل يطعا توق هل بترو #* اهشاع يتلا مايالا عيمج هبجول نيح لك ازبخ لكآو هسبح ةلح ربفو
 . * هيف تام يذلا مويلا يلا مايا يلا مايا نم لباب كلم دنع نم
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 ' يف ءايمرأ يلا برلا لوق راصو * سانفط يلا اولخدو برلا توص اوعمسي مل مهنالرصم يلا اولخدو #* ويرين نب
 * !ذوهي لاجر ينيعل سانفط يف تيبلا باب يف باربالا ةلابق اهفخاز اماظع ةراجح كل ذخ # الياق سانفط
 عيفريو اهتيفخا يتلا ةراجكلا هذه قوف هيسرك عنصيو لباب كلم رصنتخب قوّساو لسرا انا اه برلا لاق :ذكه لوقتو
 * فيسلل فيسلل نيذلاو يبسلل يبسلل نيذلاو توملل توملل نيذلا رصم ضرا برضيو لخديو ه اهيلع هتعلسا

 دمع مطخ#و »* مالسب جرخماو هبوث يعارلا دسفي امك مهضرأ دسفنو مهيبسيو اهقرحلو مهتهلا تويب يف رادلا لعشيو :

 ظ * رانلاب اهقرح مهتويبو نونا. يف نيذلا سمش نيع

 ظ نوعبرالاو عبارلا لصفلا ١ ظ

 سيروثاب فو سانفط يفو ولودغم يف سولملاو رصم ضراب :ناكسلا نوهيلا عيمج يف ءايمرا يلا رياصلا لوقلا
 يه اهو اذوهي ندم يلعو ميلشروا يلع اهتبلج يتلا رورشلا عبمج متيار متنا لياربما هلا برلا لاق اذكه د الياق
 * اهوفرعت مل ينلا هذه رخآ ةهلال اورخبتل متبهذ ينورمرميل هوعنص. يذلا مهرش هجو نم #* ناكسلا نم تارفقم

 ينوعمسي ملف * هتضغبا يذلا سندلا اذه رما اوعنصت ال الياق مكيلا انا تلسراو ارمسس .ايبنلا يديبع مكيلا تلسراو 3
 جراخ نمو !ذوهي ندم يف لعتشاو يزجرو يبضف رطقف #* رخآ ةبلال اورخمب# الا مهرورش نم اوعجريل مهنذا اولاما الو
 ارورش نوعنصت متنا اذامل لكلا طباض برلا لاق اذكه نآلاو #* مويلا اذه لثم رفقللو بارغلل اوراصو ميلشروأ

 ٠ قورمرمتل #* دحاو الو مكنم يقتبي اليل !ذوبي طسو نم اعضرمو الفط ةارماو اناسنأ مكنه عطقاسف مكسوفن . يف ةميظع
 ةنعلل اونوكت يكلو اوعطقت يعل كانه اونكستل اهبلا متلخد يتلا رصم شرا يف رخآ ةهلال اورختو مكيديا لامعاب .'

 ' مكياسن رورشو ؛مكياسور رورشو !دوهي كولم رورشو مكيديا لامعا متنا اوسانتت 2 د ضرألا مما عيمج يف رييعتللو
 ٠ اهتيطعا يتلا يرماواب اؤكسمي ملو موهلا اذه يلا اوفكي ملو #* ميلشروا جراخ نمو اذوبهي ندم يف اهوعنص ىتلا
 نوطقسيو * رصم يف يتلا اياتبلا عيمج كلهال يهجوب فقا انا اه برلا لاق اذكه اذه لجال  مييابا هجر
 امك رصم يف سولجلا يلع علطاو # ةنعللاو ثالهلاو رييعتلل نونوكيو_ مهريبك يلا مهريغص نم نونفي :عوجلابو فيسلاب
 ضراب نيميقملا !ذوبي اياقب نم دحاو ال صلخ نم نوكي الو * توملابو عوجلابو فيسلاب ميلشروا يلع تعلطت
 باجاف # ةيناث نوصلتملا الا نوعجري ال كانه اوعجريل مهسوفنب اهنوجرتي مه يتلا اذرهي ضرا يلا اوعجريل رصم
 رصمب سولهلا بعشلا لكو ميظع عمج ةوسنلا عيمجو يرخا ةهلال نرخ مهاسن نا نيفراعلا لاجرلا عيمج ءايمرا
 لوقلا لك عنصن نيعناص اننال * كنم هعمسن مل برلا مساب هب انعم ثملكت يذلا لوقلا * نيلياق يروثاب يف.

 اذوهي ندم يف انواسورو انكولمو انواباو .نحن انعنص امك ريراوق اهل قيرنو ءامسلا ةكلمل رخبشل امن ننم جرخ يذلا
 فسيلابو نمي انزوع ءامسلا ةكلمل رخ#' .انغرف املو #* ازورش نياعن ملو نيبيط انرصو ازبخ انءالتماو ميلشروا جراخ نمو '

 انغرفاو نيبارق ابل_انعنص انلاجر نود نم له ريراوق اهل انغرف انك نأو ءامسلا ةكلمل ردن نه انالو- * انينف عوجلاو
 سيلا # الياق لاوقالا هذهب هربواج_نيذلا بمعشلا لكلو ءاًسنللو ءايوقال بععشلا لكل ءايمرا لاقف # ريراوق ابل
 برلا هركذ ضرالا بعشو مكواسورو مككولسو مكواباو متنا ميلشروأ جراخ نمو اذوهب ندم يف هب رخب يذلا روخبلا
 تراسو اهومتغنص يلا ثالاذرلا نمو مكلامعا رش هجو نم اضيا لمتحي نا برلا عيطتسي ملو # هبلق ىلع دعصو
 توص اوعمست ملو برلل هب متاطخا امو هب مترخ# ام هجو نم #* مويلا اذه يف امك ةنعللو رفقللو بارغلل مكضرا
 اوعمسا ةوسنللو بعشلل ءايمرا لاقو د*رورشلا هذه مكتكرداف اوريست مل هتاداهش ينو هسومان . ينو هرماوأ ينو برلا
 عنصن تاعناص تالياق متلمكا مكيديابو متملكت مكيفب ةوسنلا اهيا متنا ليارسا هلا بررلا لاق اذكه * برلا لوق
 لجالو , + متعنص تاعناصو مكفارتعاب متبث تاتباث ريراوق اهل قيرنو ءامسلا ةكلمل رخبنل هب انفرتعا يذلا انفارتعا
 دعب ريصي نل هبرلا لوقي ميظعلا يمساب تفلح اهرصم_ ضرا يف نوسلاجلا اذوهي لك اي برلا لوق اوعمسا اذه
 مهحلصال سيلو مهبرضال مهيلع تربس انا اه لل * رصم ضرا لك يف برلا يح لوقيل اذوهي عيمج مف يف يمسا
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 يلا نوعجري فيسلا نم نوصلحختملاو  اوئفي نا يلا عوجلابو بفيسلاب رصم ضراب نونطاقلا اذوهي لك ينفيو
 مكل ةمالعلا هذهو * تمببثي نم لوق كلبه اونكسيل رصم ضراب نولزانلاو اذوهي اياقب ملعتو نوليلق ددع اذوهي ضرا

 يبلاط يدبا يلاو هودع يديا يلا رصم كلم يرفاوا عفدا انا اه برلا لاق اذكه رورشلل مكيلع علطا انا يننا

 * هسفن بلاطو ودع لباب كلم رصنتخمب يديال اذوهي كلم ايقادص تمعئد امك هسفن

 0000 نوعبرالاو سماحتلا لصفلا 00401

 ديلا يف ناكر منا سرح لاوقألا هذه بنتك امل ويرين نب خورابل يبنلا ءايمرأ هب ملكت يذلا لوقلا
 يل ليولا يل ليولا تملق كنال * خوراب اي كيلع برلا لاق اذكه #* اذوبي كلم ايشوي نب ميقاويل ةعبارلا
 مصينب نيذلا اه ءبرلا لاق اذكه هل لق # احاين دجا ملو تاديبنتب تمعجطضا يبعت يلع ابعت ينداز برلا نال
 يذ لك ىلع ارورش بلجا انا اه نال مياظع كتاذل بلطت"تناو # مبعلقا انا مهتسرغ نيذلاو مهمدها انا انا
 * كانه ريست ام. ثيح عضوم لك يف دوجولل كسفن يطعاو برلا لوقي معل

 ْ نوغبرألاو سداسلا لصفلا

 ناك يذلا رصم كلم وااخان نوعرف شيج يلع رصم يف #*زاوهالا يلع لوقلا اذه ناك ايقادص كلمت ودب يف
 ةهلسإ اوذخ #* اذوبهي كلم ميقاويل ةعبارلا ةنسلا يف لباب كلم رصنتخب هبرض يذلا سيمرخ يف تارفلا رهن يلع
 مهنال !ذامل .* مكتشاوج اوسبلاو مكذوحنل اوفق ناسرفلا اهيا اوبكرا ليدلا اوجرسا * برهلل اومدقت تاقردو

 * برلا لوقي مهلو- نم اوطوتحا اوعجري ملو ابره اوبره نوعطقي مهءايوقا نا لجأ نم بفلخ يلا نوعجريو نوعزمجب
 لثم دعصي يذلا اذه نم . * اوطقسو اوفعض تارفلا دنع نيذلا ءايبرجلا ىلا يوقلا صلخي الو فيفغلا برهي ال
 اوبكرا #0 اهيف ناكسلا ديباو ضرالا يطغاو دعصا لاقو دعصت رهن لثم رصم هايم * ءام نوجومي راهنا لثمو ربنلا

 >< اسوق اورتوأ اودعصا نويناذوللاو ةعلسالاب نيولستم ةيونلاو شبهلا ذيمالت اي اوحرخا تابكرملا اويهو لويغلا يلع
 ةيحت اهنال مهياعمد نم ركسيو يلتميو برلا فيس ٍلكايو هيادعا نم مقتنيل ماقنالا موي انهلا برلل :مويلا تللذو
 ترفك رصم ةنبا يرذعلل ةينوفلق يذخو فاعلجن يدعصا * تارفلا رهن يلع .ايبرجلا ضرا نم شريجلا برا
 براك يلع ابراكت نال ضرالا تالتمأ تكخارص نمو كتوص ممالا أوعمس #* ةعفيم كل سيلو الطاب كتتيودا

 * هضرا لصاتسيل لباب كللم رصنتخا يتا دا ءايمرا ديب برلا هب ملكت ام اذه #* امهالك اطقس اعيمج فعض

 كلجمت رف ادامل بره ادامب * كتاراقنم لكأ فيسلا نال ييبتو فق اولوق فنم يف اوربخو لودج“ يف اوربخا
 يلا فرصننو موقن اولاق هبيرق يلع دحاو لك اوطقسو تمفعض كترثكو * هلازا برلا نال تبثي ملو ابراهراتخملا
 برلا لوقي انا يح #2 ذيومأ يبسا نوااص رصم كلم وااخان نوعرف مسا اوعدا »#* ينانوي فيس هجو نم ادبعش
 ةنكاسلا اهتيا كتاذل يعنصا #* يبسلا ةينا. يتات رحبلا يف لمركلا لثمو لابجلا يف نويريباطيا امك هنا هلالا
 ابيلع يتاي ةشقنملا ةلممعملا رصم # اهيف ناكس نوكي ال هنا لجا نم ليو يعدتو ءانغلل ريصت فنم نال ر صم ةنبا
 ملو اعم اوبرهو اوفرصنا ءالواهو هنا لجا نم اهيف ةيبرم ةنمسم لوجت لثم اهيف اهءارجاو .ايبرجلا نم راسكنالا

 .نوفاوي سوغبو نوريسي لمعرلا يف مينل 5 رغصت ةيح لثم توصب مهماقتنا نامزو مهيلع يتا ثلالهلا موي نال اوفقي
 مهل سيلو دارجلا نم رثكا اورثك مبنال يغشت ال اهنا هللا برلا لوقي # ابباغ نوعطقي بشغلا يعاطق لثم ابل
 .يىلعو نوعرف يلع اهنبا نوما نم مقتنا انا اه * ءايبرجلا نم بعش يديا يف تعفد رصم ةتبا تيزخ * ددع

 دعب نمو ةديبع يديأ يثو لباب كلم رصنتخ دي يف مبسفنا نوبلطي نيذلا مهيادعا يلا مهعفداو * هب نيقئاولا
 لجا نم ليارسا اي عرجت و بوقعي يدبع اي فخت ال تنناو #* برلا لوقي يلوالا مايالا" نكسيو لح كلد
 0 ال تلناو # هيذوي نع نوكي الل ماثيو نكتسيو بوقعي عجريو يبسلا نم كديردو هعبلا نم كصلخا انا يلا
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 ةما.لكب اكاله عنصا ٍنل تملسا ةمعنملا ةفياخ ريغلا انا كععم انا ٍنل برلا لوقي بوقعي يدبع اي فخ
 * ةيكرت كيكزا الو مكعلاب كبدواو ينفت ال نا كععنصا تنا اماو كانه مبيلا كتيصقا

 نوعبرالاو عباسلا لصفلا
 ضرالا قرغتو يداولا يلا ةضياف ريصتو .ايبرجلا نم دعصت هايم اه برلا لوقي اذكه »» .ابرغلا ليايقلا يلع لوقلا

 نمو هيمدق ةعلسا نم هتبثو توص نم »* ضرالا ناكس عيمج كلهتو سانلا خرصتو ابيف ناكسلاو ةتيدملا اهلامكب

 ' تمححرط ةزغ يلع يتاي عرقلا  ريازجلا اياقب لصاتسي برلا نال امهتنوعم اياقب عيمجو اديصو روص ينقاو ةبيرغلا
 * عفتراو حرتساو كدمغ يلا دع رقتست ال ينم يلا عطقت برلا فيس #* نيبذجنت نم يلا ميكا يف اياقبلاو نالقسع
 | * اياقبلا يلع ضبتنيل ةيرعبلا لحاوس يلعو نالقسع يلع هرما برلاو رقتسي فيك

 نوعبرالاو نماثلا لصفلا 0 0007

 ءاكبلاب تالتما نورصع نال #* اروغوز يف اوربخا باوم تبرسك ميظع راسكناو تاله ٠ *: ناءان لبج نم نيخراصلا
 * ةيربلا يف يشحولا رامحلا لثم نوريصتو مكسوفن اوصلخو اوبرها * ةرسكلا خارص متعمس مينرح قيرط يف يكابلا دعصي
 يلع كالهلا يتايو # اعم هواسورو هتنهكو يبسلا يف سوماخ جرخو يذخوت ملف كلنوصح# تقثو كنا لجا نم
 لعتشت سمللاب اهنال باومل ةمالع اوطعا * برلا لاق يداولا لصاتسيو يداولا كلبيو صلغت الو ضرالا لك
 .حارتسا * مدلا نع هفيس عفارلا لسكب برلا لامعا عنصي نم نوعلم # اهناكس نم كلالهلل ريصت اهندم عيمجو

 .هيف هقوذ تبث اذه لجال يبسلا يلإ رفي ملو ءانا يلا ءانا نم غرفي ملو هفرش يلع الكرتم ناكو هيابص ذنم باوم 0
 * هنورق نوعطقيو هتينا نوقحسو هنونيدي اماكح هل لسراو برلا لاق يتات مايا اه اذه لجال #* نفت مل هتمحنارو
 ءايوقا نحن نولوقت فيك # هيلع .اولكوت نأ مهاجر سوماخ نم .ليارسأ تميب يزخ امك سوءاخ نم بأوم يزخبو
 باوم يتايل بيرق رشلا #* مبذلل اولزن نوراتخملا هنابشو هتنيدم باوم تمكله #* تابراعملل يوق ناسناو
 * ةمظعلا اصع رغفلا بيضق رسكنا اولوق همسا اوعفدا اعيمج هلوح نم اعيمج هوكرح د اأدح ةعرسم ةرورشو

 يلع ينق *'كنصح دسفم كيلع دعص تمكله باوم نال نوباد ةسلاج اي ةبوطرلا يف يسلجاو فرشلا نم يلزنا .
 تيزخ #* ناك يش يا ترسكنا اهنا انامل يلوقو اصلغتمو ابراه ىلاساو رياوارا يف ةسلاجلا ابتيا يرظناو قيرطلا

 يلعو زافوم يلعو نولاش يلع روصيم ضرا يلا يتا ءاضقلا»و * تمكله باوم نا نونرأ يب .يربخاو يلولو باو.
 . * نواام تيب يلعو الوماغ تيب يلعو ماثايرك يلعو # اثابد تميب يلعو وابان يلعو نوبار يلعو د سافار ٠

 + هعارذ قمسلاو باوم نرق رسكنا #* ةبيرقلاو ةديعبلا باوم ندم عيمج يلعو رصوب يلعو ثويراك يلعو
 اودجنو اوناك ناو وزهلل كلل ليارسا ناك امك + وهو ةكحأ ريصيو هدي يف باوم ةرزاومو ههظع لاق برلا نال دوركسا

 هوفك اذكه سيلا . * هلامعا تفرع اناو هبلق عفتراو هايربك ادج تربكت باوم ةمظعب تنعمس '* ةرفحلا مف يف

 رورسلا لاز * كفاطق يلع كالهلا لزن كتهكاف ىلع اوسمل ريزعي ندم رجلا تزاج كناصغا اماباس ةمرك اي



 ام اذه لحال ننرشي روعز لثم باوم بلق اذه لجال # هتبلالرخبملا ميذملا يلع دعاصلا بيرلا لاق باوم
 لك يلع حوسملاو عطقت يديالا لكو فتات ةيدل لكو مضوم لكب سار لك نوزجبي + 0000

 فيك * ةحاح هب سيل ءانا ا ل ل ا 59

 نوزتع تذخا * برلا لاق اذكه نال ٠ ابرد ند قمتم | ادكلاو ان تنراسر تناوب رع جارمن
 سلاجما اهيا كيلع ةرفحو فوخو ضف * هبرلا يلع تسظعت اهنال عمجلا نم باوم تمكلهو * تصبق اهنوصحو
 هذه بلجا نا لجا نم ٍممفلا يف ضرقي ةرفدلا نم دعاصلاو ةرفحلا يف طقسي فوخلا هحو نم براهلا * باوم يف
 > نوييص ةئيدم نم بيبيللاو نوبشح نم تجرخ راثلا نا لجا نم * برلأ لوقي اهداقتفا همس يف باوم ىلع

 كتانبو كينب نال شرماك بمعش اي تكله دق باوم اي كل ليولا ٠ * لواش ينب اسير ديبتو باوم يراعش قرحت
 : باوم ةمقن يي لوقلا اتفاهبولا برلا لوقي باوم يبس درا يئاف ل : . يبسلا يف اوقرفت

 !ذ .نوعيرالاو عساتلا لصفلا

 مهبعشو ,داعلج ل ارم قمنا املا فنرأو مهيف سيلو ليارسا يف نوكت" سيل نونب له برلا لاق اذكه نومع ينب..يف

 مهلكايهو تالهلاو رفقلل نوريصيو برجل قلق ثابر يلع عمساو برلا لاق يتات مايا اه اذه لجال * ندملا يف نكسي

 يلع اويدن ارب مرتسلاب اوززلا تار تاني ١ ىرسا كاع يان ىف نوباسا اي كله * هتيادب ليارسا ذخايو رانلاب قرحن
 اهزونك يلع ا ةيساقلا ةنبا اي د ميكا يف عاقبلا يف اليلهت نوللهي ةراسورو هتنهك ةولجلا يف يمي هنال ا

 اكشلا نم ياا تلح دعب ةوجرم كح نامل سبل بل لوقي اذكه 0 ظ

 97 ٠ مهلع نوعشي ليلا يف قالا لثم ةي تل كري نيألا اتا نيناملا نا 0

 هكدفلا اهتيأ تيذاو اساك نوبرشي ورش سومان 8 نكي مل يذلا برلا ا اذكه نال كت يلع مارا
 مهندم عيمجو اهطشو يف ةنعللو رييعتللو كلسم ريغل يريصت كنا برلا لوقي يتاذب تمسقا ينال * يكرحت نأ

 * برأ اوغق اهيلآ اورضحاو اوعمتجا ممالا يلا ةكيالم لسراو بررلا نم اعامس تنعمس ديالا يلا يرار نوردصي
 نك 00 ا ا .« ساذلا يف اريقحو معلا ٍ أريغص كتعفد

 ظ ثم اه ب ناسنا نبا الو ناضنا تلاند سلجخ : لكلا طباصلا برلا لاق اهتانيرقو اروماعو مودس لثم تفسخ
 ينمواقي !ذ نمو انا يلثم نم نال اهنابش اوميقاف اهنم اعيرس مهدرطا ينال ماثا عضوم ىلا ندرالا طسو نم دعصي دسا
 يلع اهب ركفت يذلا هتركفو مودأ يلع ةأور يذلا برلا يار اوعمسأ أذه لحال 3 يهجول موقي يذلا يعأولا وه نمو

 مهتطقس توص نم نل د:  مهتالكم رفقلا يف مهيلع عضي مل ناك نا منغلا' تاريقح و ناماث ناكس

 مودا ءايوقأ بلق نوكيو اهنوصح يلع اهيدي دمتو نياعت رسن لثم اه :رحبلا يف كتخرص تمعمسو ضرالا تلزازت
 ' امهنال امضغ الهد ,أوس اربخ اعمس أامهنال دافرأو ثامح تيزخ قشعد ف :»: قلطت ل

 يتنيدع تكرت 00 فرك 3 - فلخ 7 تععجر م كتملعلا هدو نا ناعيطتسي ل

 0 رف ايار 9 يور ا كلم نإلر ,ادلا 0 7 لج متتمع ادج 0 * لوح نم اكاله مهيلع
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 ريصتو * مهدحو نونكسي سيراتم الو قالغا لو باوبا اهل سيل شاعتنالا ين ةسلاج ةنيكس هما يلا دعصاو مق # ةركف
 مهل بلجا مهتيحان لك نم مههوجو لبق سوورلا يعرقم مير لكب مهيرذاو كلالهلل مهباود ةرثكو بهنلل مهاياقب
 + ناسنا نبا تلانه نكسي الو ناسنا كانه سلجخ# ال رهدلا يلا ةكولسم ريغو ماعنلا يرام رادلا ريصتو * برلا لاق
 يلع بلجلاو # مهتوق ةسيير زاوهدالا سوق رسكنيل برلا لوقي اذكه د زاوهالا مسأ يلع ءايمرا هب يبنت ام اذه

 نم نويصقملا لانه يتاتو الا ما نوكت الو حايرلا هذه عيمج يف مهددباو ءامسلا فارطا ةعبرا نم حايرا عبرا زاوهللا.
 + اونفي نأ 2 يئيس مهأرو لسرأو يبضغ زجرك مهيلع بملحاأو مهسفن نوبلطي نيذلا مهيادعأ ماما مهعزفأو ب راوهالا

 + برلا لوقي زاوهالا يبس درا مايألا رخا يف نوكيو #.ءامظعو اكلم تلانه نم لسراو زاوهالا يف يسرك عضاو

 ' ظ نوسمغلا لصنلا

 يزخ لباب تكلها اولوق اوفخت الو تاعمتسم اوعنصاو ممالا يف اوربخا »* لباب يلع برلا هب ملكت يذلا لوقلا
 نوكي الو ءانفلل اهضرا عنصت هذه اهيلع تدعص .ايبرجلا نم هما نال. * تمملسا ةمعنملا ةفياخ ريغلا حاضورام ليب

 اعيمج اذوهي ونبو بوقعي ونب يتات نامزلا كلذ ينو مايالا كلت يف # ةميهبلا يلا ناسنالإ نم اهيف نكسي نم
 نوجتليو نوتايو انهاه مهبجو نوطعي مهنال * قيرطلا نولاسي نويبص يل مههلا برلا نيبلاط نوضمي نوكبيو نودمعي
 نم نورفي مهولضا لابجلا يلع مهوصتا مهتاعر ةلاض انارخ يبعش راص #» يسي ال يدبا دهع هنال هلالا برلا يلا
 يعرع برلل اواطخا مهنال مهعدن ال اولاق مه.ادعأ مهنولكأي مهنو لج نيذلا عيمج #» مهعربتع اوسن لت ىلا لبح

 *  فارهلا هجول نينانت لثم اوريصو اوجرخا نيينادلكلا ضرا نمو لاب طسو نم اوبرغت #* مهيابا عماجلا لدعلا
 براعملا لصن لثم نوكلهي كانه نم اهيلع نوفطصيو ءايبرجلا ضرا نم مما عماج« لباب يلع ريثا انا اه ينال
 ينطاخ اي مترختناو متحرف مكنال * نولتمي اهنوبهني نيذلا عيمجو بمهنلل ةينادلكلا نوكتو #* اغراف عجري ال مهفلا
 تلجخ ادج مكما تحتتفا # ناريثلا لثم متعانتو اتابنلا يف ليجاجمع لثم متبرط مكنا لجا نم يئاريم
 لكو ءانفلل ضرالا لك نوكتو دبالا يلا نكسي ال برلا بضغ نم بارخ ممالا ةرخآ * تاريمخلل مكتدلو يتلا مال

 اهبلع اومرا اسوق يرتوملا عيمج اي اهلوح نم لباب يلع اوفطصا #* اهتبرض لك يلع نورفصيو سبعي لبابب رمي نم
 اومقتنا يه هللا لبق نم ةمقنلا نال اهتافارش تمطقس اهادي تمخرتسا د اهيلع اوضبقاو مكساهس يلع اوقفشت ال
 ينانوي فيس هجو نم داصحلا نمز ين الجهنع كساملا لباب نم عرزلا اولصاتسا # اهب اوعنصا تمعنص امك اهنم
 .كلم هلكأ لوالا هوصقا دسألا ليارسا لاض فورخ ده هتيب ىلا برهي دحاو لكو هعضوم يلا دحاو لك عجري

 ىلعو لباب كلم يلع مكحا انا اه برلا لوقي اذكه اذه لجال د لباب كلم هماظع لكا اريخا اذهو لسوملا
 ضرأ يفو ميارفا لبج يفو لمركلا ين يعريو هاعرم يلا ليارصا دراو د لصوملا كلل يلع تصمكح امك هضرا

 لف اذرهي اياطخو دجوي الف ليارسأ ملظ نوبلطي برلا لاق نامزلا كلذ يفو مايا كلت يف + هسنن يلتمتو ناعلج
 اهيا مقتنا اهناكس يلعو اهيلع بكرا ةرارمب بدرلا لوقي :* ضرالا يلع نييقبتملل امحار ريصا نال نودجوي
 فيك # نيينادلكلا ضرإ يف ميظع راسكنا»و برح توص # هب كرما املك عنصأو برلا لوقي اهنناو فيسلا
 لثم نيملعت الو نيكلهتو كيلع نوبثي # ممألا يف ءانفلل لباب ترا فيك ضرالا لك ةقرطم ترسكو .ترسف

 ضرا يف برلل لمعلا نأل هبضغ ةيعوا جرخاو هزنك برلا متف »* برلا تسوواق كنآل تدخاو تدجو لباب
 عيمج اوسبي ه» ةيقب اهل نكي ال اهولصاتساو ةراغم لثم اهوشتفو اهءارها اوعتنا تمغلب ايتنمزا نأل * نيينادلكلا

 اوربختتل لباب ضرا نم نيصاغتملا نيبرابلا توص # مهماقتنا نامزو يتا مهموي نال مه لدو مبذلل اوطبهيلو اهترمث
 نكي ال اهلوح نم اهيلع اوركسع اسوق رتوم لكل نيريثكل لباب يلع اوربخ د مهيلا ببرلا لبق نم ماقتنالا نويهص يف
 !ذه لجال + ليارسا سودق هلالا برلا تدناع اهنال اهب اوعنصا تمعنص ام عيمجت اهلامعاك اهوفاك اهنم صلخي نم

 برلا لوقي ةربكتملا اهتيا كيلا انا اه * برلا لاق نوحرطي نيبراعلا اهلاجر عيمجو اهعراوش يف اهنابش طقست



 املك لكاتو اهباغ يف اران لعشاو ابميقي نم نوكي الو طقستو فعضت كتمظعو »* كماقتنا نامزو يتا كسموي نال

 مل نآل مهورهقو مهوبس نيذلا عيمج اي اعم ادوهي ينبو ليارسا ينب نيروهقملا يلع برلا لوقي اذكه + اهلوح
 طخسو ضرألا عزني يك هموصخ عم امكح مك همسا لكلا طباض برلا يوق مهذقنمو »* مهولسري نا اوديري
 :* نوخرتسيو اهيبراك“ يلع افيس # اهيامهف يلعو اهبامظع يلعو لباب ناكس يلعو نيينادلكلا يلع افيس د لباب ناكس
 مهزونك يلع افيش ءاسنلا لثم نوريصيو اهطسو يف يذلا طلتخملاو مهيبراحم يلع ايس مهتابكرم يلعو مهلويخ يلع افيس
 ين اهمانصا نكست اذه لجأل رحنا ريارجلا يفو تاتوعنملا ضرا اهنال نوزخنو فجضاو اهيام يلع #0 نورذبيو
 نكسي ال برلآ لاق اهلهاو اروماغو مودسب هللا فسخ امك د دبالا يلا دعب نكست الل ىوا تانب اهيف نكستو ريازجلا
 نوضهني نوريثك كولمو ةميظع ةماو ءايبرجلا نم لبقا ببعش اه #* ناسنا نبا كانه نكسي الو ناسنا كانه
 نيدعتسم ليخلا يلع نوسرفتي معي رحب لثم اهتوص محرت الو يه ةيفاج نيكسو سوق مهبعم د»* ضرالا رخا نم
 لثم تاقلطلاو ةدشلا هتطبض هادي تمخرتساو مهعامسب لباب كلم عمس #* لباب ةئبا اي كيلا برعأل ران لثم
 نال ابيلع هميقا باش لكو اهنم مهدكتسا ةعرسب ينال ماثأ عضوم يلا ندرألا نم دعصي دسا لثم اه * دلت يتلا

 يلع هاور يذلا برلا ير اوعمسا اذه لجال * يهجول فقي يذلا يعارلا اذ نمو ينمواقي اذ نمو انا يلثم نم
 توص نمي نآل »* مهاعرم نفي مل نا مهمنغ فارخ دسفا مل نا نيينادلكلا ناكسلا يلع اهركف يتلا راكفالاو لباب
 ظ ظ . * ممالا يف خارصلا عمسيو ضرالا لزلزحت لباب تاله

 لباب يلا لسراو * ةدسفم ةقرح« امير نيينادلكلا ناكسلا يلعو لباب يلع ريثا انا اه برلا لوقي اذكه

 هتعلسا سبليلو هسوق داملا دميل  اهرض موي يف اهوح نم لباب يلع ليو اهضرا نودسفيو اهيلع نورتفيو نييرتفم
 نم ه اهجراخ نم نينوعطمو نيينادلكلا ضرا يف احرج نوطقسيو #* اهشيج لك اونفاو اهنابش يلع اوقفشت الو
 * ليارسا سادقا نم املظ تالثما مهضرا نال لكلا طباض برلا مههلا برلا نم اذوهيو ليارسا ل.ءرتي مل اذام لجا

 اهيفاكي وهو برلا لبق نم رضح اهماقتنا نمز نال اهملظ يف اوحرطتت الو هسفن دحاو لك اوصلخو لباب طسو نم اورف
 تضطقس #* اوعرعزت اذه لجال ممألا تكتمبرش اهرمخ نع ضرألا لك ركسا برلا دي يف لباب بهذ ساك # ةافاكم

 لك انمهذو اهانكرت يغشت ملف لباب انببط »* يفشت لعل اهداسفل ةينوفلق اوذخ اهيلع اوحون ترسكناو ةتغب لباب
 نويهص يف:ربغف اولاعت همكح برلا زربا * بكاوكلا يلا عفترا ءامسلا يلا برتقا اهمكح نال هقيرط يف دحاو
 اهلصاتسيل لباب يلع هبضغ نال نييداملا كلم حور برلا ماقا باعجلا اولما ماهسلا اويه # ةنهلا برلا لامعاب
 ._ ةعلسالا اويه سارجلا اوضهنا باعجلا اوفقوا لباب راوسا ىلع ةمالع اوعفرا * وه هبعش ماقتنا رضح برلا ماقتنا نال
 كواهتنا غلب اهزونك ةرثك يلعو ةريثكلا هايملا يلع ةنكاسلا د لباب ناكس يلع هب ملكت املك عنصيو راتخا برلا نال

 » نوطباهلا كيلع نومغتتيو دارهلا لثم اسانا كلءالما ينا لجا نم هعارذب مسقا برلا نال : ثواشحا يلع ةقيقحلاب
 . دعصأو ,امسلا يف توصب .املا ييجي“ عنصو ءامسلا دم همهفبو هتمكمحب ةنوكسملا يبهم هتوقب ضرألا عناصلا

 عناص لك يزخ ةفرعملا نم ناسنا لك لهج ده هزونك نص رونلا .يرخاو رطملل قربلا عنص ضرالا رخا نم بعسل
 مهداقتفا نمز يف ةعوضو.م لطابلل يه هلومعم #* ةدوجوم حور مهيف تسيل ابذك كبس هنال هتاتوهتع نم بهذ

 برحلا يناوا يل قرفت تنا * همسا برلا هئاريم وه اذه لكلا لباجلا نال هذه لثم بوقعي بيصن سيل # نوكلهي

 كيف قرفاو * نهباكرو تابكرم كيف قرفاو هبكارو اسرف كيف قرفاو # اكولم كننم عزناو امعا كيف قرفا اناو
 » هدنجو ادياق كليف قرفاو هتحالفو احالف كييف قرفاو هعيطقو ايعار كييف قرفاو * يرذعو اباش كيف قرفاو ةارماو الجر
 '' انا اه * بمرلا لوقي مكنويعل نويهص يلع اهوعنص ينلا مهتامالظ عيمجب نيينادلكلا ناكسلا لكلو لبابل يفاكاو
 ٠ لبج لثم كعفداو روخصلا نم كحرطاو كيلع يدي ددماو ضرالا لك دسفا يذلا دوسفملا لبجلا اهيا



 يلم ةمالع اوعفرا * ببرلا لوقي دبالا يلا ءانفلل نوكت كنال ساسالل ارجح الو ةيوازلل ارهح كنم نوذخاي الف

 يمارم اهيلع اوميقا نييرزغلابو يلبق نم !درق تاكلممب اهيلع اوربخ اهيلع ممالا اوسدق قوبب ممالا يف اوقوب ضرألا :
 شويج داوق عيمجو هضرا لك داوقو نييداملا كلم امما ابيلع اودعصا #* دارجلا ةرثك لثم اليخ اهيلع اودعصا

 ءاففلل لباب ضرا عضيل لباب يلع تصهن برلا ةركف نا لجا نم تمعجوتو ضرالا تلزلزت # هناطلسو هضرا لك
 كتقرحا ءاسنلا لثم اوراص. مهتوق ترسك مزملا ن0 كلم ويلف براح لا لباب براح# ينف 0 نكست الو
 هتئيدم نأ لباب 0 ءاقتلال ربخملاو نراطلا ءاقلل درطي دراطلا #* اهسيراتم تقحس ابنكاسم

 لوقي اذكه هنا لجأ نم # نوجيرخ# نوبراعملا هل هلاجرو رانلاب هتاجات تمقرحاو اوذخا هتاقرط رخا نم * تكله
 مالظ ينكردا ينعزو ينلكا د هفاطق يتايو ليلق دعب سادي يذلا غلابلا رديبلا لثم لباب كلم تويب برلا
 لوقت لباب يلا يتوقشو يباعتا يبتستا ا له نينت لدم يتملدبا لباب كلم ريشتحا تين

 كتميرغ نيدا انأ اه برلا 'لوقي اذكه اذه لحآ : :< ميلشروأ تملاق نيينادلكلا ناكسلا يلع يع« دو نويهض ةنكاسلا

 مهترارح يف #* ةوبللا لابشا لئمو اعم اوضهن ةدوسا.لثم د* نكست الو ءانفلل لباب ريصتو * اهرححا برخأو
 مبذلل  فارخ لثم مهلزنا * برلا' لوقي نوضقيتسي الو ايدبا امون نومانيو نوركسي يك مهركساو ابرشم مييطعا
 لباب يلع دعص # ممالا يف ءانفلل لباب تراص فيك ضرالا لك رن ديصاو كله فيك #* ادج عم شابك لثميو

 اهب .لزن الو دحاو الو اهيف نكسي الو ةكولسم ريغو .املا ةميدع اضرا اهندم تراص * تيطغو هجاوما ميمعب رحبلا
 اهنم يبعش اي يرخا # دعب ممالا ابيلا عمتج الو اهمف نم هتعلتبا ام يرخاو لباب يلع يضقاو د ناسنا نبا
 ضرالا يف عمسي يذلا ربغلا نم نوعرقيو مهبولق رسكني اليل 0 *.برلا بضغ ةدش نم ابراه هسفن ءرما لك ذقنيو
 ضرالا كلبتو ةتوحنملا لباب مانصاب اهيف رمأ برلأ لوقي مايا يجهتس كلذ لجا نم #* لاو يلع لاو. بنيو
 * برلا لوقي يبرجلا نم نوبهتنملا اهيتايس اهيف اع عيمجو ضرالاو ءامسلا لبابل حرفتو # اهلك اهالتق طقستو ابلك
 دعصتلو برلا اوركذا .ادعبلا اهيأ اوفقت ال اوقلطنأ ضرالا نم نوصلغتملا اهيا # ضرالا لك احرج نوطقسي لباب ينو
 يلا انسداقم يلا سنجلا ءأبرغلا تلخد انهجو هنهالا تطغ انرييعت انعمس انال انحتتفا # انبلق يلع ميلشروا
 نا هنال #* احرجلا نوطقسي اهضرا لك ينو اهتاتوحنم ىلع يضقاو برلا لوقي يتات مايا اذه لجال . + برلا تيب
 لباب يف حارص توص ه» برلا لوقي اهودسفم يتات يلبق نم اهتوق عافترا تنصح ناو ءامسلا لثم لاب تلاغت

 لثم توصي يذلا ميظعلا توصلا اهنم كلهاو لباب لصاتسا برلا نآل * نيينادلكلا ضرا نم -ميظع راسكناو
 برلا مهافاك هللا نآل مهسوق عزج اهوبراكت تمكله لباب يلع تنتا ةوقش نآل '* اهتوص داسفلل يطعا ةريثك هايم

 روس برلا لوقي اذكه #* همسا لكلا ظباصلا كلملا برلا لوقي اهءامكحو اركس اهتالو ركسيو # ةافاكم اهافاك

 لوقلا #* نونفي .دبلا يف. ممالاو الطاب بوعشلا بعتت الو نوقرح تاعفترملا اهباوباو امادهنأ مدهني ضرع للاب
 لباب يلا اذوهي كلم ايقادص دنع نم قلطنا امل ايسعم نب"ويرين نب .ااراصل هلوقيل ءايمرا يلا برلا لبق نم رياصاا

 رفس يف لباب يلع يتات ينلا رورشلا عيمج ءايمرا بتكو # ايادهلا سيير ءااراصو هتكلمم نم ةعبارلا ةنسلا يف
 هذه عيمج ءارقتو نياعتو لباب يلا تيتا ذا ااراصل ءايمرا لاقو #* لباب يلع ةبوتكملا لاوتلا هذه عيمج دحأو
 يلا ناسنالا ن و ناكس هذ نوكي لاو هلصاتستل عضوملا اذه يلع تسملكت تننا بر 8 بر اي »+ لوقتو لاوقالا

 ' مي تارفلا اونو يف هيقلتو ارجح هيف طبرتف رفسلا اذه ءارقت تضغرف اذا نوكيو * رهدلا يلا ناسف نوكي هنال ةميهبلا
 : * مييلع بلجا انا امم نيينادلكلا هجو نم فطت موقت الو لباب طقست !ذكه لوقتو

 نوشمعغلاو يناثلا لصفلا

 نبا لااطيما هما 7 ميلشيوا يف يف ةنس ةرشع دعا كلمو هكلمت نم ايقادصل هس ٍنورشعو نانثثا تناك 4
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 رصتتختلا عضخا ملو كلملا ايقادص يصعو هيدي نيب نم ميفدقو مهب يعر يتح اذوهيو ميلشرواب هبضغ لزنو برلا
 لباب كلم رصنتخ» ينآو رهشلا نم رشاعلا يف عباسلا رهشلا يف هكلم نم ةعساتلا ةنسلا يف ناك»و * لباب كلم
 ةرشاعلا 'ةنسلا يلا ىيصلل ةنيدملا تلبقاو * قيناج ابيلع ينبو اجايس اهب طاحاو ميلشروا يلا هشيج لكو
 * زبخ ضرالا بعشل كي ملو ةنيدملا يف عوجلا دتشاو ربهشلا نم عساتلا يف عبارلا رهشلا يف # ايقادص كلملل
 ١ ناتسب دنع ناك يذلا روسلاو بابلا نيب بابلا قيرط يف اليل اوجرخ نيبراعملا لاجرلا عيمجو ةئيدملا تققشتو

 كلملا فلخ نيينادلكلا شيج درطو #* بارعالل يتلا قب را .ي ذ اورفو ةنيدملاب اوطاحا نوينادلكلاو كلملا .
 - هعم ملكتف اثابد لا لباب كلم يلا هوقاسو كلملا اودبقف 0 هديبع عيمجو اخرا ربع يف ةوكردأو

 هطبرو ايقادص ينيع يمعاو  ه * انابد يف ادوهي. اور يمرس رو هيدي ايتادنع يل لباب كلم مبذو * مكحإا

 يتا رهشلا نم رشاعلا يف سماغلا رهشلا فو * تام يتح يحرلا تيبل هملساو لباب يلا لباب كلم هقاسو دويقب
 لكو كلملا تيبو برلا تسيب قرحاو ميلشروا يلا لباب كلم هجول فقاولا نيخابطلا سيير نادرزوبان

 عم يذلا نيينادلكلا جه اهلوح نم ميلشروأ يف روس لك مدهو #رانلاب هقرحا ريبك 0 لكر ةنيدملا نكاسم
 دمعلا نوينادلكلا رسكو د»* نيحالفو نيمارك بعشلا اياقب نيخابطلا سيير كرتو هد+* نيخابطلا سيير
 .ساحنلا يناوألا لكو يناصملاو تاباذهلاو ةجاتلاو د* لباب يلا هوبلجو مهساحت اوذخاو برلا تيب يف يذلا سامضلا

 تناك يتلاو ابهذ ايهذ تناك يتلا لشانملاو قاقحالاو ريانملاو لجارملاو ريراوقلاو عاصقلاو * مهب نومدخت# نيذلا
 نيذلا رحسلا تمعت نيذلا ساعنلا لهجع رشع انثالاو دحاولا رحببلاو نادومعلاو * نيخابطلا سيير اهذخا ةضف ةضف
 عرذا ةسمخ دحاولا دومعلا عافترا !دومع نوثالثو د مهساعتل ةميق نكي مل برلا تدب يف كلملا ناميلس مهعنص
 ةسمخ ةدحاولا ةناخالا لوطو ساحن ةناجا مبيلعو # ةرياد عباصا ةعبرا هنخلو هيلع رودي اعارذ رشع ينثا طيخو
 * اعارذ رشع ينثال عارذلل نيمامر نامث يناثلا دومعلل اذكهو ساعن اهلك ابلوح نم ةناجالا يلع نيمامرو ةكبشو عرذا

 سيير ذخاو # اهلوح نم ةكبشلا ىلع ةيام نيمامرلا عيمج تناكو ادحاو اوزج نيعستو ةتس نيمامرلا تناكو .
 ميظع ناك يذلا ادحاو ايصخ ةنيدملا نم ذخاو ةثالثلا قيرطلا ةظفحو يناثلا نهاكلاو لواآلا نهاكلا نيخابطلا

 بتكي يذلا شويجلا بتاكو ةنيدملا ين نيدوجوملا كلملا هجو يف نيذلا نييمسم لاجر ةعبسو نيبراعتلا
 نيخابطلا سيير نادرزوبان مهذخاو + ةديدملا طسو يف نيدوجوملا ضرآلا بعش نم اناسنا ستسو ضرالا بعشل

 يبس يذلا بعشلا اذهو #* ةامح ضراب اثالبد يف لباب كلم مهبرضو # انالبد يل لباب كلم يلا مهقاسو

 رشع نامث ةنس ينو »* نمبر شسعو ةئلثو فالا ةثلث ثوهيلا نم يبس هكلم نم.ةعباسلا ةنسلا ينو لباب كلم رصنتخب

 نم نيرشعو هنلث ةنس يفو 8 اضقن ,نينللو نينلاو ياه نامت ميلظروأ نم يبس لباب كلم رصنتخب كلم نم

 نم عيمج ذوهيلا نم اسفن "سيعبرأو ةسمخو ةيام عبس ةطرشلا بحاص نادرزوبا يبس لباب كلم رصنسخب كام

 ين رشع يناثلا رهشلا يف اذوهي كلم ميقاوي يبس دا نيئلثلاو ةعباسلا ةنسلا يف ناكو + ةيامتسو فلا ةعبرا يبس

 » اذوهي كلم ميقاوي سارب اهيف كلمت يتلا ةدسلا يف لباب كلم خادوراملاياوأ ذخا رهشلا نم نيرشعلاو عباراا

 * لباب يف هعم نيذلا ثولملا يسارك قوف هيسرك يطعاو ريغلاب هعم ملكتو هيف ظفتحا يذلا تميبلا نم هجرخاو
 يح لك ل يلعا توق هل بتزو * اهشاع يتلا مايالا عيمج هبحول نيح لك ازبخ لكأو هسبح ةلحا ربفو

 . #* هيف تام يذلا مويلا يلا مايا يلا مايا نم لباب كلم دنع نم
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 * ةيرملل تراص روكلا ين ةسييرلا ممالاب ةولمملا ةلمرا لثم تراص بوعشلا ةولمملا اهدحو هنيدملا تسلح بئيك

 اهنوبحت نيذلا عيمج ابهيبح* عيمج نم اهيزعي نم اه سيلو اهيدخ يلع اهعومد ليللا يف ةيكاب عومدلا تمفرذا
 احاين دجن ملو ممالا ف تسلج اهيدوبع ةرثك نم اهتلذ نم ةيذوهيلا تيلج #* ءادعا اهل اوراصو اهب اوردغ
 عيمج ديعلا يف نوتأ, نكي مل هنأ لجا نم مونت نويهص تاقرط + ابينزهمم طسو اهوكردا اهنودرطي نيذلا عيمج

 نوبصغتب# اهرادعاو اسار اهونزع# اوراص # اهتاذ يف ةرمرمتم يهو نوقاسم اهاراذغ نودبدقي اهتنبك تينف .اهياوبا
 اهبابي نسح لك نويهص ةنبالا نم جرخو » نرزعملا هجوأ يبسلا ىف اوبهذ اهلافطا ا ةرثكل اهلذا برلا نا

 ا ع ابل لب ل نا ا ام دنع يلوالا مايالا ذنم تناك يتلا اهتاوبش عيمج اهنع
 ' اورظن مهنال اهولدا اهيدجصتم عيمج للزلل تراص اذه لجال ةيطخ ميلشروأ تاطخا اهتيسب اوكسضو اهوادعا

 نم ابل سيلو معاشتلا اهطحت اهرخاوا ركذت مل اهيمدق نم اهتساجن + فلخ يلا تمعجرو ةدبدتم يهو ارةيصف

 ةلخادلا ممالا ترظن فلل اهتاوهش عيمج يلع هدي طسب نزعفلا * مظع يودع نآل يتلذم بر اي. رظنا اهيرعي
 ماعط يف اهتاوهش اوعفد ازبخ نوبلطي نودهنتي اهبعش لك د»* كتسينك يلا اولخدي ال نأ ترما يتلا اهسدقم يلأ

 لثموه عبجو له ارقناو ارجرا اذيلا قيرالا يرام عينمج اي * ةثاهم ترس يللا علطاو رظنأ سفنلا درتل

 لع دعم يد ف قغك يلح يلع + ةيكبرالا لك ةكاه برا ينملسا تفاخ يأ يدرو يمدق ٠

 7 يليع ينيع يبا انا هذه يلع . ا ةنبأ يرذعلا اهيا ةرصعم ل برلا ينساد يراثخم رسكيل انامز يلع اعد

 نويهص تطسب #* يوقت ودعلا نآل نيكلاه ينب تراص يسفن دري نمو ينع دعب ينيزعي نم نآل اعومد لمهت
 برلا وه لدع مو ةضياح ميلشروا تراص هونزحم هب طوعتو .بوقعيب برلا رما اهيزعي نم نكي ملو اهيدي
 اوعدأ . ىبسلا يف أوضع يئابشو ياراذع يعجو اورظناو بوعشلا عيمج عيمج ب أوعمسأ هرهذ تدرمرم نال

 ا اردجح ملف مهموقت اوعجري يك امال مهل اولط مهل ةنيدملا يف اويذف يضتاشمو يتذبك | يب اوركم مهف ياقدصا

 لدم جراخ نم فيسلا ينلكلا تنثرمرم ةرمرهم ينل يف باقنا يبلقو تمبرطضا ينطبو ثرخلا يننال بر أي رظنا

 تمنا كلن اوحرفو يرورشب اوعمس يادعا عييمج- ينيزعي نم سيلو ةدينتم انا ينا أرعمسأ تميب يف تلوم

 مراسم ام كيهجول مهرش لك لخد * يلع هاليو او هاليو أو راصف انامز توعد اموي تيلج- تلدعدص

 *« بيتكي يبلتو ةريثك يتادهنت نال ياياطخ عيمج نع امغ



 يناثلا لصفلا

 رجر موي يف هيمدق يطوم ركذي ملو ليارسأ فرش ضرالا يلا ءامسلا نم حرط نويهص ةنبا يلع هبضغب ملظ فيك
 ضرالاب سجن ضرالاب اهقصلا !ذوبي ةنبا نوصح هبضصغب مده قفشي ملو بوقعي ءاهب عيمج برلا قرغ # هيضغ
 لثم بوقعي يف لعشاو ودعلا هجو نم فلخ يلا هنيمي در ليارسا نرق لك هبضغ زجرب رسك + اهسييرو اهكلم
 .تداوبش عيمج دابا دناعم لثم هنيمي ندشو دناعم ودع لثم ةسوق رتوا #* هلوح ام عيمج تملكاو بمهتلت ران
 .دسف اهروصق لك قرغ ميلشروا قرغ ودع لثم ببرلا راص #* هبضغ ران لثم نويهص ةنبا نكسم يلع ضافا ينيع
 1ديع نويهص يف عنص ام برلا يسن هديع دسفا هنكسم مرك لثم طسبو #* ةليلذو اليلذ نوبي ةنبال رثكو اهنوصح
 روس ودعلا ديب رسك هسدقم ضقن هحاذم برلا يصقا * سييرو نهاكو كلم يلع هطمخم بضغب درحو انبسو
 ملو اسايق دم نويبص ةئبا روس دسفيل برلا عجرو # ديعلا موي يف لثم برلا تيب يف اتوص يطعأ اهروصق
 قمت كلها اهباوبا ضرألا يلا تسمغنا # اعم اوفعض اهروسو اهلتاقم ابنزحاو اهسدد نع هدي برلا فرصي
 .ضرالا يلع اوسلج #* برلا لبق نم ايور اوري مل مهوايبناو سومان مهل سيل ممالا يف اهسييرو اهكلم اهلاخمأ
 يف تاسييرلا يراذعلا ضرالا يلا اولزنا احوسم اوقطنمت مهسار يلع بارتلا اودعصا نويهص ةنبا ويش تتمص
 لفط ينف ام دنع يبعش ةنبا راسكنال ضرآلا يلع يدجم بكسنا ىبلق قلق عومدلاب يانيع اتينف #* ميلشروا
 دنع ةئيدملا عراوش يف احرجلا لثم اولعنا ام دنع رمغلاو ممقلا نيا مهتايمال اولاق + ةنيدملا باحر يف عيضرو
 «كيرعيو كصلخ# نم ميلشروا ةنبا اي كهبشا انامب وأ ىلل دهشا انامب * مهتاهمأ سفح يف مهسوفن تقرمت ام

 كملظ نع اوفشكي ملو الهجو الطاب اوار تلوايبنا * كيفشي نمف مظع كترسك سءاك نال نويهص ةنبا يرذعلا اهتيا
 مهسار اوكرحو اورفص قيرطلا ةرام عيمج اهيدياب كيلع تقفص #* تاييدو بذاك رظانم كل اوار كيبس دريل
 .عيمج مهاف كيلع اوهتث »* ضرآلا لكل رورسو دج“ ليلكأ تمناك يتلا ةنيدملا هذه نولوقيو ميلشروا هةنبا يلع
 ركفا ام بيرلا عنص # هانيارو هاندجو هرظتنن انك يذلا مويلا اذه نال اهعلتبن اولاقو مهنانسا اونسو اورفص كيادع
 :» كينزحت“ سور عفر ودعلا كب تممشاو قفشي ملو مده يلوالا مايالا ذنم اهيف ركفا يتلا هتاملك رجلا هيف

 اهتيا لفغت ال ةحار كتتاذل يطعت ال اليلو اراهن اعومد يداولا لثم اوفرذيلف نويهص راوسا اي برلا يلا مهبلق حرص
 يعفرا يعنرا برلا هجو مادق ءام لثم كبلق يترهأ كسراح# يدابم يف ليللا يف ٍللهت يسوق »* كنيع ةدبآلا

 علطاو بير ايرظنا * كجراخ» عيمج ءادبم يلع عوجلاب اولها نيذلا كلافطا سفن لجا نم كيدي هيلا
 ' يف لتقت يدنلا نوعضري نيذلاو لافطالا نولتقي ةراعب خابطلا لمع نهنوطب ةرمث ءاسنلا لكاتا اذكه ادكتف !١نامل

 مهتلتق عوجلاو:فيسلاب يبسلا يف اوضم ٍنابشو يراذع ئيشو يبص جرخملا يف دقر # ايبنو انهاك برلا سدق
 .صلغتم برلا زجر موي يف رصي ملو يلوح نم يبيرغ ديع موي اعد * قفشت ملو مهتخبط كرجر موي يف
 د يادعأ عيمج ترثكاو تمركسم امك كورتمم
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 + هلك راهنلا يلع هدي در ه«رونلل سيلو مالظلا يلا ينقاسو ينذخا * ىلع هبصغ يصعب ةنكسملا رظنا لجر انا
 رسكو يدلجو يتامحل تع + تاملظملا يف ينبعتاو يسارب طاحاو يلع ينب + دبالا تاملظم يف يسلجا

 .ٍ * يتالض فرص فنئهأ يننا ام عسمو حرصا يننا ام عسم * يلع لقث جرخأ تسنف يلع يئب * يمعاظع

 » ايناف ينعضوو فك افقاو تنك اذا + ايافمملا يف يندرط دسالاو انمكم يلبس قلقا بدلا * يقيرط دسو
 مهريمزت يبعش لكل اكععت تدرص * هتبيعج ينب يتيلك يف لخدا * مهسلل بصن لثم افده ينماقاو هسوق زتوا

 يسفن ةمالسلا نع يصقأ #* !دامر ينمعطا مكمبجب ينانسا جرخا #* ةرارم ٍفركسا الظنح ينعبشا # هلك راهنلا
 “ 0 ظ
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 يترارمو يمقلع نال يدرطو يتنكسم نم تركذ #* برلا نم ياجرو يرفظ دابو #* تاريخلا تيسن
 ال ةريثك ةالاو هتمحرو برلا معن نال * يجرتا اذه لجأل يبلق يف اهبترا هذه * يىلغ يسفن يدهت * نآركذي

 يمهس وه اذه نا يسفن تلاتو + ةتغب رجلا عولطك انيلع علطت نااوجرن نحو #* ميظع بر اي كناميا لوزت
 * برلا صالخب نمطتو ريحللا اوجرتو #. هبلطت يذلا! سفنلل هنوجري نيذلل ملاع برلا * يبر اوجرا كلذل
 بارتلا يف هاف لعجو #* هتاذ نم هلمح هنال تكسيو ادحوتم سلجي #2 هبابش يف رينلا لمح اذا لجرلل ريخ

 لزن يذلا نال * دبالا يلا يصقي ال برلا نآل »* تارييعت عبشي هيدخ هبراصل يطعي *»  كديب مياق هاجر نذل

 * ضرالا يرسا عيمج همادقأ تمحل عضاويل + لجرلا ىئبب لذداو هبلق نم بج مل *  هتمحر ةرثكك فاارتي

 سيلا راصو لاق اذكه د: برلا لقي ملو همكاحي ام دنع ناسنالا نيديل * يلعلا هجو مامأ لجرلا مكح ليميل

 * هتيطخ لجا نم لجرلاو يلا ناسنالا رمدتي اذامل #* ريغلاو رورشلا جرخت يلعلا مف نم سيلا *رما برلا
 ملو انقفان اناطخا #* ءامسلا يف انيديا غم ولعلا يلا امبولق ذخان يتح -* عجرن تصه#تساو انقيرط تشتنف

 ينيع ضمغتل يتالص لجأ نم ةباحبب كتاد ترتس .* قفشت ملو انتلتق انتدرطو بضغلاب اديلع تللظ # رفغت

 جعءاشتو انل راص بضغو فوخ # انيادعا عيمج اهمف انيلع تحتف #* بوعشلا طسو يف انتعضو * فرصناف
 نوكي ال نأ نم تمكسا تسسلو تمعلتبا ينيع * يبعش ةنبا راسكنا ىلع رسكنت ينيع * هايملا ضيفو راسكناو

 قرهنا - * ارجح ىلع اوعضو بج يف يتايح اوتاما # اناجم يادعا روفصع لثم ينوداطصا نودايصلا * ةنيدملا

 تدذقنا يسفن تامالظ بر اي تننذ * فخ ال يل تلقو كتوعد موي توند »* يدصلخو جرف نكلو ينع

 كمعمس * يف مهتاركف عيمجو مهعاقتنا لك ترظن * يمكح تممكح يتابارطضا بر اي ترظن » يتايح

 بضغلاب مهرذحت تنا  امزالم بلقلا بعت مهزجا 2 مهيديا لامعاك بير اي ةافاكم مهطعاو * ميههنيح
 *  بر اي ءامسلا تسمن نم مهديبتو

 عبارلا لصفلا 0

 وثب + يراغملا عيمج يدب يلع ةسدقملا ةراجملا تددبت ةصلاغلا ةضنلا لدبتتو بهذلا دوسي فيك
 'ميهيدث اوعلخ نينانتلا»و * يصومرقلا يدي لمع ةيفزخ ةيعوا اوبسح فيك بهذلاب نوعفترملا ماركلا نويهص
 اوبلط لافطالا شطعلاب هترجتح عضرملا ناسل ىصل # ةالنلا يف روفصع لثم انش ريغل يبعش تانئب اوعضر مهلابشا

 يف لبازملا نم اونضتحا نويبرملا جراخملا يف اوينف ةمعطالا نولكاي نيذلا * رسكي نم مهل نكي ملو ازبخ
 تيقن #* اهيف يدايالا بعتت ملو ةعرسب ةفوسغملا مودس ماثا نم رثكا يبعش ةنبا مثا مظعو * مهناضحا

 نم رثكأ مهرظنم ملظا » مهزج جزوريفلا ةراجح نم رثكا اونبج نبللا نم رثكا اوقرشأ .يلثلا نم رثكا اهراهطا
 نم نسحا فيسلا احرج تراص # ةيشغلا لثم اوراصو اوسبي مهماظعب مهدلج ىصل جراغملا يف اوفرعي مل مهلا
 نهل اماعط اوراص نهداللا نخبط تافارتملا ةوسنلا يديا #* لوقحلا تالغ نم نينوعطم اوبهذ عوجلا احرح

 مهيايبنا اياطخ نم » ميلشروا باوبا نم نزحلاو لخدي ودعلا نا ةنوكسملا ناكس عيمج ضرالا كولم قدصت
 نوعيطتسي ال ذا مدلاب اوسندت جراخملا يف اهورهاس برطضا # اهطسو يف ايكز امد اوقرها نيذلا اتنهك تامالظو
 ممآلا يف اولوق أوعرعزتو اولعتشا مهنال مهوسملت ال اودعتبا اودعتبا مهوعدأ سامحالا نم اودعتبا ميبايث اوسملب نأ

 « طياشملا اومحري ملو ةنهكلا هجوب اوذخاي مل مهرظني نأ دوعي ال مهبيصن ببرلا هجو #* اونكسي نأ نودوعي ال



 يف اورمي ال نا انراغص اندطصا * صلغت ال ةما انقمر اننوبقري نيذلا لطاب انتنوعم يلا اننيعا تيدف انك نيح
 اونمك لابجلا يلع..امسلا روسن نم رثكا افافخ انودراط راص # انتقو رضح انمايا تلمك اننامز برتقا انعراوش
 .* مسالا يف هلظ يف شيعن انا اولاق يذلا مهدسافمب ذخا برلا ميسم انهجو حور # انوسلتخاو لابجلا يلع
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 با سيل اماتيا انرص خ* .ابرغلل انتويب ءابرغلل لقتنا انئاريم # انرييعت رظناو علطا انل راص ام بر اي زكذا
 . انتعفد رصم »* حرتسن ملو انبعت اندرط # انقنع يلع اوتا نمئلاب انباشجلا  انمايا ذنم لمارا لثم انتاهما
 * مهدي نم ذقنم سيلو انوطوتحا ديبعلا * ميماثاب انيلتبا نحنو اودجوي ملف اواطخأ انوابآأ * مهعبشل لصوملا ديل
 * عوجلا فصاوع هجو نم اوهنشت رونت لثم تطيش اندولج # ةيربلا فيس هجو نم انزبخ لخدن انسوفن يف
 اوذخا نوراتخملا # اوفرشي مل سياشملا مهيدياب ءاسورلا تقلع # اذوهي ندم يف يراذعلا نويبص يف ءاسنلا اولذا

 انبلق حرف لحنا * مهريمازم نم اوفك نوراتخلا بابلا نم اوغرف جايشالاو * ةبشعغلاب تنفعض نابشلاو .اكب
 لجا نم اعجوتم انبلق راص اذه لجا نم # اناطخا انال ان ليولاف انسار ليلكا طقس * نزح ىلا انرهزم بلقنا
 دبالا يلا نكست بير اي تاو # اهيف بلاعثلا تزاج ينف هنال نويهص لبج يلع # اننويع تملظا اذه

 هلدحو كيلا عجرنف بير اي اندر # مايالا لوط يلا انكرتت رفظلاب اناسنت ادامل * ليجو ليج يلا كيسرك
 * ةياغلا يلا انيلع تبضغ انتيصقأ يصقم كنال خغ مدقت امك انمايا

 * يبنلا ءايصرا يئارملا باتك مت

 يبنلا لايقرح باتك

 لوألا لصفلا

 تمهتفناف رابوخ رهن يلع يبسلا طسو يف تمنك اناو رهشلا نم سماحنلا يف عبارلا رهشلا يف نيثالثلا ةنسلا ين ناكو
 لوق ناكو * كلملا ميقاوي يبس نم ةسماخلا ةنسلا هذه رهبشلا نم سماحنلا يف #* هللإ ايور تيارو تاومسلا

 , ترظنو * برلا دي يلع كانه تناكو رابوخ رهن يلع نيينادلكلا ضرا يف نهاكلا يزوب نب لايقزح يلا برلا
 يف ابرهكلا رظنم لثم اهطسو يفو قربت رانو اهلوح رونو ةميظع ةباحس اهيفو ءايبرجلا نم تبقا ةعفترم عير اذاو
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 هحاولل هوجو ةعيراو #* اهيف ناسنا هبش اهرظنم اذهو تاناويح ةعبرا هبش لثم طسولا ينو . * اهيف رونو راثلا ظسو
 ,ناسنأ ديو #* ةفيفخ اهتهتجاو قربت ساحل لثم رارشو ةرياط اهلجراو ةميقتسم اهتاقاسو د دجاولل ةصنجا .ةعبرإو
 ام دنع عجرت ال اههوجوو رخالاب رخآلا ةقصتلم ةعبرالا اهتتجحاو اههيجوو + ةعبرالا اهبئاوج يلع ةيقفضجا تمعت نم
 نع لجع هجوو ةعبرألل نيميلا نع دسأ هجوو اهل ناسنأ هجو اههيجو هابشأو #* ريسي هبجو مادق دهحاو لك ريست
 يلا ناجودزم نانثا داو لكل ةعبرالل قوف نم ةطسينم اهتهناو اههرجوو # ةعبرالل رسن هجوو ةعبرالل راسيلا

 الو نوريسي ةرياص ميرلا نوكت نا ثيح ريسي ههجول دحاو لكو #* اهدسح قوف ناروشنم نانثاو ضعب اهضعب
 نمو ران رونو تانويحلا نيب ةرياس ميباصم رظنم لثم دقوتم ران رمج لثم رظنم تاناويعلا طسو ينو + نوعجري
 ضرألا يلع ةدحاو ةركب اذإو ترظنو * قربلا رظنم لم عجرت لو صكرت تانويعلاو #* قرب لثم رغب زانلا
 اهلمعو اهرظنمو ةعبرالا يف دحاو هبشو هفشملا رظنم لثم اهتعنصو تاركبلا رظنع»و د ةعبرالل تاناويملا بسناجبب
 اهعافترا ناكف اهروبظ ثيحو #* ريست ام دنع بغتلت الو ريست ةعباللا اهبنأاوج ىلع #* ةركب يف ةركب .نوكت امك ناك

 عفترت ام دنعو اهبناجب تاركبلا ريست تاناويهلا ريست ام دنعو د ةعبرالل اهلوح نم انيعا ةولمم اهروهظو اهترظنو
 تاناويملا ريست ميرلا ريست ام دنعو .نوكت تلقته ةباعسلا نوكت ثيحو ه»* تاركبلا عمفترت ضرالا نم تاناويدملا
 بفقت فقت ا يي "*« تاركبلا يف ةايح .تنناك هنأ لجا نم اهعم عمخترت فداركبلاو

 تاناويحلا سار قوف هبشو »* ةايح حور 'تاركبلا يف ناك هنال تاركبلا اهعم عفترت ضرآلا نم عفترت ام تدعو.

 0 ا ا وا يا امل را ل

 اذاو د اهعتجا نكست فقت ا ع ل ل ل م ل تر

 . شرع هبشو جزوريفلا رجح رظنم لثم اهسار قوف يذلا دلجلا قوف نمو # اهسار قوف نياكلا دلجلا قوف نم تنوص
 هلخاد نم ران رظمُم لثمو ابملا رظنم لثم ترظنو #* قوف نم ناسنا'رظنم لثم هبش شرعلا هبش يلعو هتوف.
 اذا سوقلا رظنم لثم اهتوح رونو ران رظنم ترظن لفسا يلاو هوقح رظفم نمو قوف يلاو هوقح رظنم نم هلوح
 5 هلوح نم رونلا مق عقوم اذكه رطملا موب ف بامتلا يف ناك.

 يناثلا لصفلا >

 فت ناسنالا نبا اي يل لاقو ملكتم تروص تمنعمسن يهجو يلع ترطقسو ترظنف برلا دجمن لثم ايور هذه
 لاقو يع: ملكعي :ةتعمشو: يعد يع يدمااو يدضيناو يت ذخاو, جورب قع تستاق * (كعم ملكتاف كيسمدق يلع

 راهن يلا يف اوكش مهواباو مه ينورمرم نيذلا موقلا ينورمرم نيذلا ليارسا تميبل كلسرأ انا ناسنآلا نبا ايا # يل
 مهلعل نا # هلا برلا لوقي اذكه مهل لوقتف مهيلا كلسرأ انا ةيساق مهبولقو ةقيفص مههوجو نوئبو #* مويلا

 1 ناسنالا نبأ اي تنناو #* مهطسو يف يبن تننا كانا نوملعيو وه رمرمم تيب مهنا لجا نم نوفاخإو نوعمسي .
 نكست تمنا براقع طسو يفو كلوح نم كيلع نوموقيو كنومواقيس مهنأ لجأ نم.مههجو نم قرفت الو مهفخت

 مهعم يلاوقاب ملكت ناسنالا نبا اي تمناو * وه رمرمم تميب :مهنا لجأ نم. عزفت 2 مهبجو نمو مهمالك شمت الف.
 نكت الو كععم ملكتملا عمسا ناسنالا نبا اي تناو. *وهرمرمم تيب مهنا لجا نم نوعزفيف نوعمسي مهلعل نأ
 اهيفو يوحن ةدودمم .دي !ذاو ترظنف #* هايا كيطعا انا ام لكو كمف. متفا رمرمم تيب مه امك ارمرمم تننا

 * .يوو نملو ون اهيف بمتكو فلخ نمو مادق نم. تناك اهيف ثااهوتكملاو يعاما اهرشدف. * رفس ةرط»:



 كللاثلا لصفلا

 ا د * ليارسا ينب عم ملكتف سماو ةرطلا هذه لك ناسنألا نبأ اي يل لاقو

 لم لابو ول رايب كا دابا ب ب ايي تاورحا ديد
 : يلا تسل ينا لجأ نم # مهعم ىيلاوقاب ملكتو ليارسأ تيب يلا لخدا ضما ناسنالا نبا اي يل لاقو * ولح
 ةبيرغ و تاوصالا ةبيرغ ةريثك بوعش يلا الو * ليارسأ تيب .يلا لب كلسرا ناسللا ليقُبو ةفشلا قيمع بمعش

 تيب اماو * كنم اوعمسل .الاه يلا كتلسرا ولو مهمالك عمست مل نيذلا ليقث ناسل يف تسيلو هتسلالا
 نورحاشم ليارسأ تميب لك نال ينم اوعمسي نأ نواشي ال مهنا لجا نم كنم اوعمسي نا نوديري الف ليارسأ

 دشا نيح لك نوكتو #* مهرفظ مادق كرفظ يوقاو مههوجو مادق اناكما «ثلهجول تييطعا اه» #* ةيساق ميبولقو

 اي يل لاقو * د رضرفست كيبل ملل لا نو يمص نم نق ار نيس كلم و اان تطل وير
 يبسلا يلا لخدا ضماو * كينذاب اهعمساو كبلق ين اهذخ كععم اهب تملكت ينلا لاوقالا عيمج ناسنالا نبا
 ينذخاو #2 نوعزفي مهلعل نا نوعمسي مهلعل نا برلا برلا لوقي اذكه مهل لوقتو مهعم ملكتتو كبعش ينب يلا
 ةعتجا توص ترظنو #* هعضوم نم برلا دجت كرابم نولوقي ةميظع ةلزلز توص ينلخ نم تصعمسو حورلا
 تيضهن يذخاو ينعفر برلا حورو د ةلزلزلا توصو اهبناجج تاركبلا توصو رخا يلا رخا تارياط تاناويمملا
 رهن يلع نينكاسلاب تربعو اعفترم يبسلا يلا تلخدف #* يلع تراص ةزيزعلا برلا ديو يحور هبوب اعفترم
 يلا برلا لوق مايا ةعبس .هدعب.نم ناكو #* مهطسو يف اددرتم .مايا ةعبس تانه تسلجو كانه نينياكلا رابوخ
 لوقا ام دنع #* ينع مهبطختو يمف نم لوقلا عمستف ليارسا تميبل ةبيقر كديطعا ناسنالا نبا اي + الياق

 تومي هملظب ميثألا كلذ ىيحبل هقرط نم عجريو ميثألا ظعتيل هعم ملكتت ملو هرذنت ملو تومت تدوملاب ميثأل
 نأو هملظب تومي ميثالا كلذف هقيرطو همثا نع عجري ملو ميثالا ترذنا تمننا نأو * كلدي نم هبلطا همدو .

 مل كلنال تومي وهو ههجول ةبوقع يطعاف ةلز عنصيو هلدع نم قيدصلا عجري ام دنعو * كسفن تيجن تنا

 ترذنآ تمننا ناو * كدي نم هبلطا همدو ركذت ال اهعنص يتلا هتلدعم نا لجأ نم هاياطخب توميو هرذدت

 دي يلع تراصو * كلسفن يمت تنناو هترذنا كنال ةايح يبيح قيدصلاف طخ الف وهو يخت ال نا قيدصلا

 دج كانه اذاو .ارهصلا يلا تجرخو تمقف * كعس ملكقي كانهو ءارهصلا يلا جرخاو .مق يل لاقو برلا
 ينماقاو حور يلع يتاف بيجو يلع تطقضنرابوخ رهن يلع هير يذلا دجتلا لثمكو ظنملا لذمك يات بر

 تسيب مهنا لجأ م اضاوم جر مهل لكن 3 رض كناسل لكشاو «اهنم جرغت الف تناو اهب كنوطبريف
 يماعلاو عسمسيل عماسلا برلا برلا لوقي اذكه مهل لوقتف كمف .مئنا «كلعم ملكتا ام دنعو خ*وه رمرمم

17 17 
 ١ عبارلا لصفلا

 امامز اهيلع عصتو # ميلشروا ةنيدم اهيلع ططخو كيهجو مادق ابعضتو ةنبل كل ذخ ناسنالا نبأ اي تنناو
 كسفنل ذخ تنناو #* يعءارم اهوح نم بترتو اركسعم اهيلع يطمعتو اجايس اهيلع طيحنو يقيناج< اهيلع ينبتو
 اهسبعتو سبح يف ريصتو اهيلع كلهجوب دعتست ةئنيدملا نيبو هشلنيب ديدح نم اطياح هل عمضتو ديدح نم انجاط

 ةيام مايالا ددعك هيلع ليارسا تسيب ملاظم عضتو رسيالا تلبنج يلع دقرت تنناو + ليارسا ينبل ةمالع يه هذه

 اموي نيعستو ةيام مايالا ددعب مهتاملظ كتيطعا انأو #* مهتاملظ ذخاتو هيلع اهيف عهطصت نتلا اموي نيسمخو
 اموي نيعبرا ادري تيب لاقم ةخابو يالا كينج اع عجل اندم ايامك بيسي محبب



 2 تميطعا انا اهو # اهيلع يبنتتو كدعاس ددشتو كهجو ييبت ميلشروا نبحلو * كل تمعضو ةنسب مويلا
 . اههق كسفنل ذخ تناو * كسبح مايا لمكت نا يلا كبنج يلا كبنج نم بلقتت الف تاطابر كيلع
 يلع اهمانت تنا ينلا مايالا ددعك اتوق كتاذل اهعضتو نزح دحاو ءانأ يف اهعضتو نيفوشو انخدو اسدعو الوفو اريعشو
 يلا تمقو نم مويلا يف هلكات القثم نيرشع نازيملاب هلكات" يذلا كماعطو #* اهلكات اموي نيعستو ةيام كبنج
 هزبخغت هلكات ريعش نم اليلم افيغرو #* هبرشت تمقو يلا تنقو نم طسق سدس هبرشت ليكلاب ءاملاو د اهلكأت تمقو
 * ممالا يف تاسامنلا ليارسا ونب لكات اذكه ليارسا هلإ برلا لوقي اذكه # لوقتو مهنويعل سانلا لبز عجرب
 يلاو يتاشن ذدم اهلكأ مل شحولا: ةسيرفو ةنمرو ةساجنب سجنتت مل يسفن نا ليارسا هلا اي بير اي. يل شاح تلقن
 سانلا عيجر نم اضوعرقبلا عيجر كتيطعا اه برلا يل لاقف # ةيلكلاب سجن محل يمف يف لخدي ملو نلا
 نزولاب ربخلا نولكايو ميلشروا يف ربحا دفر رسكا انا اه ناسنالا نبا اي برلا يل لاقو #* هيلع كزبخ عصتف
 نوبوذيو هوخاو ناسنالا كلهيو ءاملاو زبخلا نم نيلقم اوريصي فيك # ءانفلابو ليكلاب ءاملا نوبرشيو طعقلابو

 ش سماغلا لصفلا
 كنيعلو كسار يلع هب رمتو كتاذل هنتقا قالحلا يسوم نم رثكا ادح افيس كتتاذل ذخ ناسنالا نبا اي كتمناو

 هقرحتو عبرلا ذخاتو كسبح مايا لامكل ةئيدملا طسو يف راثلاب هقرحت عبرلا * مهربعتف تاحيفصلا نازيم ذخاتو

 ددعلاب اليلق ثلانه نم ذخاتو # مهفلخ افيس خرفا يناف ميرلل هيرذت عبرلاو ابلوح فيسلاب هعطقت عبرلاو اهطسو يف
 تيب لكل لوقتو رانلا جرحت اهنم نالرانلاب هقرحتو رانلا طسو يف هحرطتو هنم اضيأ فخاتو * كتءاسك يف هفلتو

 ممالا نم ةميثالل يتوقح لوفتو * ادالب اهلوحو اهتعضو ممالا طسو يف ميلشروال برلا يانوذا لوقي اذكه د#* ليارسا .
 لوقي اذكه اذه لجأل #* مهيف يسيماونب اوريسي ملو يتوقح اوصقا مهنأ لجأ نم اهلوح يتلا نادلبلا نم يعيارشو
 قوقحل الو نكل اوعنصت مل يقوقحو اوريست مل يسيماونبو مكلوح نيذلا مسالا نم مكتلع نأ لجا نم برلا يانوذا

 ماما امكح كطسو يف عضاو كيلع انا اه برلا يانومذا لوقي اذكه اذه لجلال # اوعنصت مل مكلوح نيذلا ممالا .
 يف دالالا نولكاي ءابالا اذه لجال * كتالاذزر عيمجك اضيا ههبش عنصا الو هعنصا مل ام كيف عنصاو .* مسالا

 يانوذا لوقي انا يح اذه لجال * مير لكل كاياقب عيمج قرفأو اياضق كليف عنضاو ءابالا نولكاي دالوألاو كطسو
 الذ اناو ينيع قفشت الو كيصقا اناو كتالاذر عيمجبو كتاساجن عيمجب يسادقا تسجن كنا لجا نم برلا

 فيسلاب كعبرو هددبا مير لكل كعبرو كلطسو يف يضقني عوجلاب كعبرو كلهي توملاب كعبر * كمحرا .
 دنع يتريغب تمملكت برلا انا ينا نيملعتو مهيلع يبضغو يزجر لمكتسيو # مهفلخ افيس خرفاو كلوح طقسي
 نيذلا ممألا يف ةيقشو ةدهنتم يريصتو #* رباع لك ماما كلوح كتانبو رفقلل كلعضاو #* مهيلع يزجر لمكا ام
 لسرأ ام دنع * اذهب تمملكت هبرلا انا يبضغ ماقتنابو بسعبو زحرب ماكحالا كيف عنصأ ام دنع كلوح

 توملاو كبقاعاو ةديبخ اشوحوو اعوج كيلع لسرأو * كزبخ دفر قماو ءانفلل نوريصيو مهيلع يبصضغ لاصن
 ١ . * تمملكت برلا انا كلوح نم افيس كيلع بلجاو كيلع نازوجي مدلاو

 سداسلا لصفلا

 لابج اي »+ لوقتو اهيلع بنتو ليارسا لابج ىلع كهجو تبث ناسنالا نبا اي #* الياق يلا بررلا لوق ناكو
 مكيلع بلجا انا اه ةيدوالاو لالتلاو ماكالاو لابجلل برلا يانوذا لوقي اذكه برلا يانوذا لوق اوعمسا ليارسا
 ليارسا ينب ثثج يطعاو # مكناثوا ماما مكاحرج يقلاو مكلكايهو مكحباذم رسكنتو د مكيلاوع لصاتستف افيس
 لساتست يك نونفي يلاوعلاو نوبرخي ندملا * مكنكاسم لك يف مكحباذم لوح مكماظع قرفاو مهمانصا هجر



 ينا نوملعتو مكطسو يف احرجلا طقستو ا مكلكايه عزتنتو مكمانصا رسكنتو مكتكسم لك يف مكحباذم

 ينوركذيو * روكلا يف مكقيرفتبو ممالا ف فيسلا نم نوصلغنملا مكنم ريصي ام دنع ةيقب يقباو * برلا انا
 فلخ ةقسافلا مهنويعبو ينع دعابتملا قسافلا مهبلقب نوبراحتلا كانه اويبس ثيح ممالا يف مكنم نوصاغتملا

 انا يا نوملعيو #* مهلامعا عيمجبو مهتالاذر عيمجب اهوعنص يتلا مهح بابق لجا نم مههوجو نوعطقيو مهلامعا

 امعن لقو لجرلاب قفخاو ديلاب قفص برلا يانرذا لوقي اذكه + اهلك رورشلا هذه مهب عنصال اناجع ملكتا مل برلا
 هلجا يضقي فيسلاب بسيرقلا * نوطقسي عوجلاو توملاو فيسلاب ليارسا تيب تالاذر عيمج يلع امعن
 انا ينا :نوملعتو #* مهيلع يزجر لمكاو هتايح لمكتسي عوجلاب بيرقلاو يقبتملاو هلجا يضقي توملاب ديعبلاو
 تمحتو لابجلا سوور عيمج يفو ةيلاع ةمكا لك يلعو مكحباذم لوح مكناثوا طسو يف مكاحرج نوكت ام دنع برلا
 يدل * مهمانصا عيمجل بيط ةحئار كانه اوطعا ثيح ةنسح ةطولب لك تحبو -ةليلظ 00

 * برلا انا ينأ نوملعتو نكسم لك نم اثالبد هيرب نم كالهللو ءانفلل ضرالا عنص أو مهيلع

 عباسلا لصفلا

 يلع يتا .اهتنالا ليارسا ضرال برلا يانوذا لوقي اذكه لق ناسنالا نبا اي تنناو # الياق يلا برلا لوق ناكو
 كيلا ءاهتنالا نآالا ءاهتنالا يتا ضرالا ههتحأ ةعيرا يلع ينا .اهتنالا نآلا ءاهتنالا يتا ضرالا ةحنجا ةعبرا

 كمحرا الل كيلع ينيع قفشت الو * كتالاذزر عيمج كيلع يطعاو كقرطب كنم مقتناو كيلع انا لسراو
 اذكه هنا لجا نم »* برلا انا ينا نيملعتو ريصت كطسو يف كتالاذرو كيلع اهعفدا كقيرط نا لجحا نم

 بيرق نم نآل * تاقلطب الو قلقب ال # مويلا برتقا نامزلا ينا ضرآلا نكاسلا اهيا كيلع * برلا لوقي
 ينيع قفشت ال * كتالاذر عيمج كيلع عفداو كقرطب كنيداو كيف يبضغ لمكاو كيلع يزجر بكسا
 وي اه * براضلا برلا انا ينا ملعتو ريصت كلطسو يف كتاآلاذزرو كيلع اهعفدا كلقرط نا لجا نم محرا الو

 سيلو صرحت الو قلقب الو ميثألا دفر رسكتف * ةمظعلا تضون اصعلإ ترهزاو ةريفظلا تجرخ يتا ءاهتنالا اه برلا
 » اهترثك لك يلع زجرلا نال مني ال عيابلاو حرفي ال ينتقملا مويلا اه نامزلا يتا د مهيف يهابتلا الو مهنم مه
 ناسنالاو عجرت الو اهترثك لك ّ ايورلا نال اضيا تايم شاعم الو اضيا عيابلا يلع عجري ال ينتقملا نا لجا نم

 + اهترثك لك يلع يزجر نال برعلل جرخ# نم سيلف عيمجلا اونيد قوبلاب اوقوب 00 ال هتايح نيع ف
 عوجلا ةنيدملا يف نيذلاو نوتومي فيسلاب ةعقبلا يف نيذلا لخاد نم توملاو عوجلاو جراخ نم فيسلاب برهلا

 دحاو لك عيمجلا لتقاو ردهت مامحلا لدم لابجلا يلع نوريصيو مهنم نوصلختملا صلغتيو * ميينفي توملاو
 يزخلاو عرجلا مهاشغيو احوسم نوقطنمتيو » ةيوطرلاب سندتت ناغنالا عيمجو لدنت يديالا عيمج # هتامالظب

 أ 0 مهتضف ربشتي مهبهذو عراوشلا يف حرطت مهتصف 0 00 سار لك يلعو مهيلع هجو لك يلع
 يراتخ“ ر اص مهملاظم باقع نأ لجأ نم * يلتمت 2 مهنوطبو عبشت 2 مهسوغن برلا حل موي ف مهاصلخب

 ا ءابرغلا يديال اهعفداسو سال اهملسا اذه لجا نم * 95 اهوعنص_ مهتالا ذر روصو ”ءايزيكلل مهوعضو ملاعلا

 اهنوسجنيو ظفحت ريغب اهيلا نولخديو يدهعت نوسج#و مهنع يمجر دراو #* اهوسجاو بمهنلل ضرالا يدسفملو
 ' رمهتويب نوثريف ممألا رارشا بلجاو ج# اما ةولمم ةنيدملاو ابعش ةولمم ضرألا نأ لجأ نم # اجازتما نوعنصيو
 ربخ نوكي ليولا يلع ليولا #* نوكت الف ةمالس بلطيو يتاي نارفغلا * 0 سندثتو مهتوق جاجنرا فرصاو

 ثالهلا سبلي سيرلا * خحويشلا نم روشلاو نهاكلا نم ديبي سومانلاو يبن نم ايورلا بلطيو نوكي ربخ يلع
 * برلا انأ يلا نوملعيو مهنم مقتنا مهماكحابو مهل عنصا مهقرطك 0 ضرألا بعش يديأو



 نماثلا لصفلا

 اوسلج انوه ضياشمو تيبلا يف تسسلج رهشلا نم سماحلا يف سماخلا رهشلا يف ةسداسلا ةنسلا يف ناكو
 قوف يلاو هوقح نمو ران لفسا يلاو هوقح نم لجر هبش اذار ترظنف * برلا يانوذا دي يلع تناكف يماما

 ءامسلا طسوو ضرالا طسو حور ينتذخاو. يتماه نم ينتذخاو دي هبش دتماف. * اهملا رظنم لثم وجلا ايور لثم
 * ينتقملا ةبصن تناك ثيح ءايبرجلا يلا رظانلا لخادلا بابلا لخادم يلا هللا رظنمب ميلشروا يلا ينتداقو
 يلا كينيعب رظنا ناسنالا نبا اي يل لاقو ةعقبلا يف اهترظن يتلا ايورلاك ليارسا هلا برلا دم ناك كانه اذاو
 وهن ةرظان لخدت ام دنع ةريغلا هذه ةروص مبذملا باب يللا ءايبرجلا نم !ذاو ءايبرجلا يلا ينيعب ترظنف ءايبرجلا
 8 ليارسا تيب اهعنصي يذلا“ ةميظعلا. ماثالا هذه نوعنصي ءالوه ام تيارا ناسنالا نبا اي 7 لاقو * قرشلا
 * طياعلا يف دحاو بقن !ذاو ترظنو رادلا لخدم يلا ينلخداو * مظعا اياطخ اضيا نياعتسو يسادقا نم اودعبيل
 مه يتلا ةريرشلا ماثلا رظناو لخدا يل لاقو * دحاو باب اذاو تبقنف طياحلا يف بقنا ناسنالا نبا اي يل لاقو

 تيب ناثوا لك ترظنو ةلطابلإ تالاذرلاو ةميهبو ةماه هبش لك اذاو ترظنو تلخدف # مويلا انهاه ابنوعنصي .

 مادق مياق مهطضو يف نافاص نب سايئوزايو ليارسا تميب حايشا نم الجر نوعبسو #* هلوح نم ههيلع ةروصم ليارسأ
 تبيب حايشا هعنصت ام تيار ناسنآلا نبأ اي يل لاقو * دعص روخلا ناخدو هدي يف ةرخجم هعم دحاو لكو مههجو

 لاقو * ضرالا برلا رظني سيلو كرت برلا اولاق مهنا لجا نم يفحملا هدقرم ف مهنم دحاو لك انهاه ليارسأ
 اذإو .ايبرجملا يلا رظانلا برلا تيب باب لخادم يلا يفلخ داو # اهنوعنصي مه يتلا مظعا اماثا نياعت فوس يل
 ماثالا اوعنصي نا اذوبي تيبل ريغص سيل تيار ناسنالا نبا اي يل لاقو * زومت نبدني تاسلاج ةوسن كانه
 ١ يلع اذإو ةلخادلا برلا تيب راد يلا ينلخداو + هذه نم مظعا المعا نياعت فوسو انهاه مه اهوعنض' يتلا
 مههوجرو برلا لكيهل مهروهظ اوطعا الجر نيرشعو ةسمخ نم و جادعلا نيبو لكيهلا نيب برلا لكيه لخادم
 اوعنصي نا ليارسا تيبل ريغص سيل سانلا نبا اي تيار. يل لاقو * سمشلل قراشملا وحن نودجس# مهو هتلابت
 نييزهتسم لثم نصغلا نودمي مه اهو * ينوبضغيل اوعجرو امثا ضرالا اولم مهنا لجا نم انهاه اهوعنص يتلا ماثلا
 ظ * مهل بيهتسا.الو ينلا يف نوعديو محرا الو ينيع قفشت شت و يتب م لسع نا

 00 ا 1 25  عساتلا لصفلا
 لاجر ةتس اذا» * لاصيتسالا يناوا هديب ناك وهو ةنيدملا ماقتنا برتقا الياق ميظع .توصب يلذا يف حرصو

 ةعردم سبال مهيطسو يف دحاو لجرو هديب دحاو لك موداقو ءايبرجلا يلا رظانلا عفترملا بابلا قيرط.نم اولبقا
 ميبوراشلا يلع دعص ليارسا هلا دمحتو * سامفلا مبذملا بنناج يلا اوفقوو اولخدو هوقح يلع جزوريف نم ةقطنمو

 زج برلا هل لاقو # ةفطنملا هوقح يلع ناك يذلا ةعردملا سباللا لجرلا اعدو بابلا ةمقعم يف هيلع ناك يذلا
 + اهطسو يف ةرياصلا مالا عينج > يلع نوعجوتيو نودبنتي نيذلا لاجرلا هابج يلع ةماللع طعاو ميلشروا طسو يف
 و 0 الو انيش ل راحت و #١ مكنويعب اوقفشت و اوعطقاو . هةنيدملا لا يل ينلخ 7 عمسا انأ 1 .كواهل 5

 ارجرخاو اتاومأ ( قب رطلا اوالماو :تينلا اوسجن مهل لاق سلا فك الخاد 7 يذلا 0 ع دبا

 0 ا 5 ملاظم يل لاقف « ميلشيوا يلع كينغ يفت ام دنح ليارسا
 ال انآ انا تملق اناو * ضرالا لمها برلا اولات منا ةساجبنو املظ تالتما ةنيدملاو ةريثك ابوعش تالتما ضرالا

 00 مهم ن6 هن



 يلع ةقطنملاب قطنمتملا ةعردملا سباللا لجرلا اذإو + مهبوور يلع اهتيطعا مهتاقرط محرا الل ينيع قفشت
 * ينترمأ امك تمعدص : اليات هةملكب باحاف ةوقح

 رشاعلا لصفلا

 سباللا لجرلل لاقو #* هيلع شرع هبش جزوريفلا رجح لثم ميبوراشلا سار يلع يذلا دلجلا قوف اشاو تنرظنو
 ةنيدملا يلع هددبو ميبوراشلا نيب نم ران رمج كيفك .الماو ميبوراشلا قوف يتلا تاركبلا طسو يلا لخدا ةلحلا
 + ةلخادلا رادلا تالم ةباعن لجرلا لخد ام دنعو تيبلا نيمي نع ةمياق ميبوراشلاو ظ * يمادق لخدو

 * برلا دمحم نم تالتما رادلا»و تيبلا تالم ةباحسلاو تيبلا ةمقعم يلا ميبوراشلا نم ببرلا دمحم عفتراو
 لجرلا لمكا ام دنع ناكو # املكتم يئاكلا هللا توص لثم ةجراغلا رادلا .:يتح عمس ميبوراشلا ةمبا توصو
 #* تاركبلا بناج يلا فقوو لخدف ميبوراشلا طسو نم تاركبلا طسو نم اران ذخ الياق ةسدقملا ةلحلا ىباللا
 * جرخو ذخاف ةسدقملا ةلهلا سباللا يدي يف يطعاو ذخاف ميبوراشلا طسو ين ةنياكلا راثلا طسو يلا هدي بيوراشلا دمو

 ةركب ميبوراشلا بناج يلا نفقو ةعبرا تاركب اذاو ترظنو #* اهتهنجا تسمح نم رشبلا يديا هبش ميبوراشلل اذاو
 رجح رظنم لذم تاركبلا رظنمو رخآلا بوراشلا بناج يلا ةدحاو ةركبو دحاولا بوراشلا بناج يلا ةدحاو
 ريست اهبناوج ةعبراب ريست ام دنع #* ةركب طسو يف ةركب تنناك ادا امك ةعبرالل دحاو هبش نهرظنمو »* نامرببلا
 اهيدياو اهروبظو #2 ريست ام دنع عجرت الو ريست يلوألا ةدحاولا هترظن عضوم يأ يلا اهنل ريست ام دنع عجرت الو

 دحأولا هجو دحاولل هوجو ةعبراو #* ةعيرس ةعيرس اذه يعد تاركبللو # اهتاركب ةعبرال انيهأ ةولمم تاركبلاو اهتحنجاو
 ناويدلا اذهو ميبوراشلا تععفتراو * رسن هجو عبارلاو دسأ هجو كثلاثلا هجوو ناسنا هجو ينانلا هجوو بوراش هجو
 اهتحنجا مييوراشلا عفرت ام دنعو اهبناجل يهو تاركبلا ريست ميبوراشلا ريست ام دنعو *رابوخ رهن يلع هتيار يذلا

 اهعم نولاعتي يلاعتت ام دنعو نوفقي فقت ام دنع # اههناوج نم اهنا ام عم اهتاركب عجرت ال ضرالا نم يلاعتتل
 تذخاو #* ميبوراشلا يلع بكرو تميبلا ةمقعم نم برلا دجتم جرخو # اهيف تناك ةايح حور نا لجا نم
 باب لخادم يلع تفقوو اهبناج يلا تاركبلا تمعفترا ام دنع يمامأ ضرالا نم تلاعتو اهتمنجا ميبوراشلا

 هلا تمت هتيار يذلا وه ناويحلا اذه * قوف نم اهيلع ناك ليارسأ هلا برلا دج, يلباقم يذلا برلا تيب
 نم ناسنا يديا هبشو دحاولل ةحنمحا ةتسو دحاولل هوجو ةعبرا #* وه ميبوراشلا نا تمملعو رابوخ رهن يلع ليارسأ
 هذهو اهرظنمو رابوخ*رهن يلع ليارسا هلأ دجج* تمحت اهتيإر ينلا يه هوجولا هذه اههوجو هبشو * اهنا تمحأ
 1 ش * ههجول ريسي دحاو لك

 رشم يداعملا لصنلا

 وهن بابلا لخادم يلع اذاو ىراشملا وهل رظانلا يلباقص يذلا برلا تميب باب يلا ب تمتاو مير ينتلمحو

 برلا يل لاقو * بعشلا يمدقم واناب نب نايتلفو رازاي نب ناينوخاي مهطسو يف ترظنو هجر نيرشعو ةسمخ نم
 .تينب سيلا + نولوقيو هنيدملا هذه يل اريرش ايار نووريو كفالا نوركفي نيذلا لاجرلا .اواه ناسنالا نبا اي
 يلع تلزنو : * سانلا نبا اي بنت مهيلع بست اذه لجال # معلا نعنو لجرملا يه هذه اديدج توببلا
 مكتاوعا مترثك * مكحور ةرماوم ملعا انآ ليارسإ تيب اي اولوق اذكه برلا هلوقي ام اذه لق يل لاقو برلا حور
 يف مهومتلتق نيذلا مكتاوما بمرلا يانوذا لوقي اذكه اذه لجال ءاحرجلا نم اهتاقرط متالمو ةنيدملا هذه يف

 يتانوذا لوقي افيس مكيلع بلجاف فيسلا نوناغتا # اهطسو نم مكجرخاو لجرملا يه هذهو محلا مه .الواه اهطسو
 لابج يلعو فيسلاب نوطقستو ٠ * اماكحا مكيف عمصاو ءابرغلا يديا يلا مكملساو اهطسو نم مكجرخاو * برلا
 ليارسآ لابج يلع امهل اهطسو يف نونوكت ال متناو الجرم مكل تسيل هذهو * برلا انا يلا نوملعتو مكنيدا ليارسا
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 يتلا بوعشلا ماكحا لثمكو اوملعت مل يماكحابو ياياصو يف اوكلست مل مكنال برلا انا ينا نوملعتو # مكنيدا
 تملقو ميظع توصب تمخرصو يهجو يلع تمطقسف واناب نب سايتلف تام تيبنت امل ناكو د متلعف مكلوح
 نبا اي # الياق يلا ببرلا لوق ناك»و #* ليارسا اياقب عنصت تنا .اضقنالا برلا يانوذا اي يل ليولا يل ليولا
 برلا نم اديعب اودعبا ميلشروا ناكس مل اولاق نيذلا يضقنا ٍليارسأ تميب لكو كيبس لاجرو كتوخا ناسنالا
 ضرآلا لك يف مهقرفاو ممألا يف مهيصقا يلا برلا يانوذا لوقي اذكه لَ اذه لجأل # اثاريم مكل تميطعا ضرألا

 ممالا نم مهلبقاو برلا يانوذا لوقي اذكه اذه لجال ' »© كانه نولخدي ثيح دالبلا يف اريغص اسدقم مهل ريضاو
 اهتالاذر عيمج نوعزنيو تلاده نولخديو د ليارسا ضرا مهيطعاو اهيف مهترذب ثيح نادلبلا نم مهعمجاو
 ابلق مهيطعاو مهمل نم يرجأ مهبلق عزناو مهيف يطعا ةديدج احورو رخا ابلق مهيطعاو # ابنم اهماثأ عيمجو
 +« برلا لوقي اهلا مهل نوكا اناو ابعش يل اونوكيو اهوعنصيو يقوقح اوظفحيو :يرماوا يف اوريسي يكل # ايمحل
 + .برلا يانودا لوقي مهسور يلع مهقرط تيطعا مهبلق راس امك اهوعنص يتلا رورشلاو مهماثاو مهتالادر بولقكو
 نم برلا دج دعصو # اهقوف نم اهيلع ناك ليارسا هلا دجو اهبناج يلا تاركيلاو اهتعنجا ميبوراشلا تمعفرو
 نيينادلكلا ضرا يلا يب تمتاو حور ينتذخاو #* ةنيدملا لباقم ناك يذلا لبجلا يلع فقوو ةنيدملا طسص

 يتلا بيرلا لاوقا عيمج يبسلا يف تملكتو * اهتيار يتلا ايورلا نع تقفتساو هللا حورب يحوب يبسلا يل
 1 :: برلا لا اهرهظأ

 ظ | رشع يانلا لصفلا

 الف اورظنيل نيعا مهل نيذلا ءالراه نكست تنا مهتامالظ طسو يف ناسنالا نبا اي # الياق يلا برلا لوق ناكو

 كتاذل عنصا ناسنالا نبا اي تنناو * وه رمرمم تيب مهنا لحا نم نوعمسي الف اوعمسيل ناذأ مهلو نورظني

 * مهمادق يبسملا جرخب امك مهمادق ءاسم تننا جرختو مهنويعل اراهن يبسلا هلا. كتل جرختو # وه رمرعم
 رظنت الو كلهجو ىطغت دا ايفتخ# يرختو فاتكالا يلع دعصتو * مهمأدق ةنعو ج رخو طياعلا يف كاتاذل بقنأو

 لثم اراهن يتلا. تجرخاو ٍفرصا ام عيمجب اذكه تمعنصو * ليارسأ تميبل هيا, كتيطعا يلا لجا نم ضرألا
 لوق ناك»و #* مهمادق فاتكالا يلع تدعسو ايفتخم تجرخو يتاذل ءاسم يديب طياحلا تبقنو يبسلا ةلا.
 مهل لقف #* تننا عنصت اذام رمرمملا ليارسا تيب كل اولاق سيلا ناسنالا نبا اي  الياق ةادغلاب يلا برلا

 فاتكالا يلع لمح اهطسو يف مهسييرو * نوضمي يبسلاو ةولجملا يف مهل نوكي اذكه تمعنص امك تايأ اهلطسو يف

 ةيلع يتكبش حرطاو * ضرالا نياعي ال وهو نيعب رظني ال يك ههجو يطغيو هنم جرخيل بقنيو طياعلا نم ايفتغس جرختو
 عيمجو هلوح نيذلا هةينيعم عيمجو # كانه توميو اهنياعي الو نيينادلكلا ضرأ يلا لباب يلا هقوساو يعامزب ذخويو
 يف مهرذباو ممالا يف مهقرفا ام دنع برلا انا ينا نوملعيو  افيس مهفلخ بكساو مير لكل مهرذبا هنودعاسي نيذلا
 نولخدي ثيح ممالب مهماثاب اوربخي يك توملاو عوجلا نمو ددعب فيسلا نم الاجر مهنم كرتاو + نادلبلا
 كرام برشتو عجوب كزبخ لكات ناسنألا نبا ان  الياق ىلا برلا لوق ناكو * برلا انا نا نوملعيو كانه .

 مهزبخ نولكاي ليارسا ناكس يلع ميلشروأ ناكسل برلا يانودا لوقي اذكه ضرألا بعشل لوقتو د ةقيضو باذعب
 برخت ةرماعلا مهندمو د قافنلاب اهيف ناكسلا عيمج نآل اهلامكب ضرآلا ينفت يك ءاننب مهءام نوبرشيو ةبلقلاب
 مكل يذلا لثملا اذه ام ناسنالا نبا اي ده الياق يلا هللا لوق ناكو د برلا انا ينا نوملعيو ءانفلل ريصت مهضراو
 بفرصأ برلا يانودا لوقي اذكه مهل لق اذه لجال # ايورلا تمعطقناو مايالا تلاط نيلياق ليارسا ضرا ىلع

 نوكت الو  ايور لك لوتو مايالا تبرتقا مهعم ملكتت كنال ليارسا كتيب اضيا لثملا اذه نولوقي او لثملا اذه
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 الو عنصاو ملكتا ياوقاب ملكتا بدرلا انا ينا لجا نم #* ليارسا ينب طسو يف اميجنت مجني نم الو ةبذاك ايور اضيا
 * الياق يلا برلا لوق ناكو * برلا يانوُذا لوقي عنصاو لوقب ماكتا رمرمملا تيبلا اهيا مكمايا يف اضيا يطبت
 اذه ةديعب ةنمزا يلاو ةريثك مايا يلا اذه اهار يتلا ايورلا نولوقي نولياق رمرمملا ليارسا تيب اه ناسنالا نبا اي
 لوقب 0 ا يحب يانودا. لوقي اذكه مهل لق اذه لجال * يبدتي

 * برلا يانودأ لوقي هعنصأو

 رشع ثملاتلا لصفلا

 نيذلا .ايبنالل لوقتو نوبنتي نيذلا ليارسأ ءايبنا يلع بست ناسنالا نبا اب # الياق يلا برلا لوق ناكو

 نم نوبدتي نيذلل ليولا * برلا يانوذا لوقي اذكه برلا لوق اوعمسا مهل لوقتو يبنتتو مهبلف نم نوبنتي
 اوفقي مل * ليارسا اي كايبنا اوناك يراربلا يف بلاعثلا لثم # ةتبلا ءايش اورظني مل ليارسا اي كوايبناو مهبلق
 نولياقلا * ليطابالا مه بدذكلا رظنن برلا موي ف نولياقلا اوموقي مل ليارسأ تميب يلع ناعطقلا اوعمحو دلح يف

 مدلق هلطاب تافيرعتو متيار بذك ايور سيلا # الوق اوميقي نا اودتباو مبلسري مل' برلاو برلا لوقي اذكه

 نوقطنيو بذكلا نوري نيذلا ءايبنالا يلع يدي سدعاو #* برلا يانودا لوقي مكيلع انأ اه اذه لحال ةلطاب

 انأ يا نوملعيو نولخدي و ليارسأ ضرا يلاو ليارسأ كممل باتك ف نوبتكي الو نونوكي و يبعش هعقب ف لطابلاب

 نورخأو كح ينبي 0 ةمالس يه سيو :ةمالس ةمالس نيلياق يبعش 5 7-0 5 لجحا نسم دي يانوذا انا

 بنخغب اهيلحأ 0 يد يم 5 ف نا 0 بضغب ةعفترم 8 0 برأا يانودا

 نوملعتو تاتيكبتب يضقنيو طقسيو هتاساسا فشكنتف ضرالا يلع هعضاو طقسيف هومتسبل يذلا طياحلا مدهاو #* ةدابالل
 سيلاو طياحلا اذه سيلا مكل تملقو »* طقسيف هوسبل نيذلا يلعو طياحلا يلع يبضغ لمكاو ؟ بلا انا ينا

 * برلا يانودا لوقي ةمالس نوكي سيلو ةمالسلا اهل نوريو ميلشروا يلع نوبنتي نيذلا ليارسأ ءايبنأ هوسبل نيذلا
 لوقي اذكه + لوقتو مهيلع بنتو مهبلق ننم تايبنتملا كبعش تانب يلع كهجو ندش ناسنالا نبا اي تنناو

 ا سفنأو سننالا ندطصيل ةماق لك سار لكل ميامع نعنصيو دب قفرم لكل ديأسو نطيخب ينال ليولا برلا يانوذا

 يتلا سوفنلا اولتقيل زبخ ةرسك لجا نمو ريعش ةنفح لجا نم يبعشل ينوسجلو #2 اسوفن اونتقاو تديص يبعش

 اهقزماف سوفنلا كانه ندطصت ىنتنا اهب يتلا مك دياسو يلع انا اه برلا برلا لوقي اذكه اذه لجأل #* ةلطابلا

 الو مكدي نم يبعش يجلاو مكتيدرا قزماو * قيرفتلل اهسوفن نوتوقت متنا ينلا سوفنلا لسراو مكتعرلا نم
 مل اناو ملظلاب قيدصلا بلق متدطصأ مكنا لحآ نم #* برلا انا ينا نوملعتو كرشلل اضيا مكيدي يف نونوكي

 بيذكلا نورظنت ال اذه 0 * ييححو عجريل ةريرشلا 0 الا مينا ينبا 00 دكا

 رشع عبارلا لصفلا

 واه نابسنالا نبا اي د الياق يلا برلأ لوق ناك»و * يبجو مادق اوسلجو ليارسا ضياشم نم لاجر يلا يتاو
 مهملك اذه لحال 7 مهبواجأ .بواجما مههوجو مادق اهوعضو مبتامالظ ةبوقعو مييولق يلع مهريامض أوعضو ا

 هتامالظ ةبوقعو :هبلق .يىلع هريامض عصي يذلا ليارسا تيب نم ناسناف ناسنأ برلا يانودا لوقي اذكه مهل لوقتو
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 ليارسا تميب لصي اليكل * هجلق انا نوع ينلا هذهب هبواجا برلا انف يبنلا يلا يتايو 508 مادق بتري

 نم اوفرصناو اوعجرا هلالا 8 برلا لوقي اذكه ليارسا تييبل لق اذه لجال # مهتاركفب ينم ةيرغتملا مهبولقك
 لغسل نمو ليارسا تميب نم اناسناف اناسنا نا لجا نم #* ىلا مكهوجوب اوعجراو مكقافن عيمج نمو مكلامعا
 يلا يتايو ههجو مادق اهبتري هتامالظ ةبوقعو هبلق يلع هتاركف عضيو ينم برغتي يذلا ليارسا تيب يف نيلوخدملا
 ءانفلاو بارغلل هعضاو ناسنالا كلذ يلع يبجو ددشاو # هتاذ يف هاوح امب. هبواجا برلا انا يب هلاسيل يبنلا
 ددماو يبنلا كلذ تللضا برلا انا ملكتو لضا ذا يبنلاو *.برلا انا ينا نوملعتو يبعش طسو نم هعرتاو
 لضي اليك * يبنلل نوكي اذكه ةملظكو لياسلا ملظك هتامالظ ذخاو * ليارسا يبعش طسو نم هديباو هيلع يدي
 * برلا يانودا لوقي اهلا مهل نوكأ اناو امعش يب نونوكيو مهتالز عيمج اضيا نوسندتي اليكلو ينع ليارسأ تميب
 دفر اهنم رسكاو هيلع يدي ددماو اهتلزب طقست يإ تعا أذا ضرالا ناسنالا نبا اي # الياق يلا برلا لوق ناذو

 لاينادو حون اهطسو يف لاجرلا ةثالثلا ءاراه تناك اذإ» #* ةمييبلاو ناسنالا اهنم عزناو اعوج اهيلع لسراو ربغلا
 ءانفلل نوكتو اهبذعاف ضرالا يلع ةثيبخ اشوحو تبلج !ذاو #* هبرلا يانوذا لوقي نوصلخي وني ف بوياو
 تانبلا الو نونبلا ال بيرلا يانوذا لوقي انا يح ايطسو يف لاجرلا ةثالثلا ,الواه» * شوحولا نم ارام نوكي الو
 بفيسلل لوقاف افيس ضرالا ثتللت يلع تميلج انا ناو * تاالبلل نوكت ضرالاو نوصلخ مهدحو .اواه الا نوصلخ
 3 برلا يانودا لوقي انأ يح اهطسو يف لاجرلا ةثالثلا ءاءاه» + ةميهبلاو ناسنالا اهنم عزناو ضرآلا يف ربعيل
 مدب اهيلع يبضصغ ضيفاف اتوم ضرالا كللت يلع تمببلج انا داو #* نوصلخب مهدحو الا تائب الو نيئب نوم

 مهنم ىبت مل برلا يانودا لوقي انا يح اهبطسو يف نونوكي هبوياو ليانادو حونو * ةميهبلاو ناسنالا اهنم لصاتسال
 اشوحوو اعوجو افيس ةريرش تامقن ةعبرا برلا يانوذا لوقي اذكه د مهسوفن نومي مهلدعب ءاراه٠ تانب الل نودب
 نوجرخي مه اهنم نوصلغتملا اهيف نوقبتملا امو * ةميهبلاو ناسنالا اهنم لصاتسال ميلشروا يلع اهلسرا اتومو ةثيبخ
 عميمجو ميلشروا يلع اهبلج يتلا رورشلا يلع نومدنتو مهتاركفو مهقرط نونياعتو مكيلا نوجرخب ءاواه اه تانبو نيئب
 املك الطاب عضصا مل يا نوهلعتو .مهتاركفو 5 نونياعت مكنا لجا نم مكنوزعيو #* اهيلع اهتبلج ينلا رورشلا
 م برلا يانودا لوقي اهيف تمعدص

 ظ : شع سمانا لبق
 ةنياكلا ناصغالا ناديع عيمج نم مركلا دوع نوكي !ذام ناسنالا نبا اي تنناو د الياق يلا برلا لوق ناكو

 اهنا ريغ *  ءانا لك هيلع اوقلعيل ادتو اهنم نوذخاي وأ لمعلل هوعنصيل ادوع اهنم نوذخايأ #* باغلا راجثأ يف

 ةنياك يه ذا اطل * لمعلل اعنان .يش. اجنم نوكي الو ةياغلا يلا ينغتو رانلا اهترم ةنس لك يف اهتيقنت كللهلل يطعت

 لوقي اذكه لق اذه لجلل * لمعلل اضيا نوكت ال ةياغلا يلا رانلا اهدبت مل ناو اهنا لجا نم لمعلل نوكت ال ةعيمتت
 يطعاسو * ا 0 تسرعف د ا تنابللا عند يذلا باغلا نأ ديع ف 0 3 امه برلا يانودا

 :ج | ١ ع بلا يانوذا لوقي - اوطقس مهنا لح نه 'ءانفلا

 ميلشرول تلا يانودا لوقي اددفيا 0 . لوقتو اهمااب ميلشروال دهشلأ ناسنالا نبا اب # الياق يأ 2 لوق ناكو

 0 ل عا + انامقاب يلمقت ملو سلمت وب مل ءاملابو كييدن
 اوزاجو #* .هيف تدلو ينلأ 0 يل كسفن .جاجوعاب 7 هجو يلع تمعرطو كيلع ملاتال ءالواه عيمج نم



 تمظعو ترثكو كتيطعا لقحلا عولطك يرثكاف :» كتايح كمدب كل تلقو كمدب ةبضخم كبرظنو كيلع
 تاورظنو كب أوزاجو +« ةىختغمو هنايرع تنرص كتمنأو تميل كرعشو تمدجهن كايد ندملا ندم يلا تلاع

 ذبهلا يف تلخدو كل تمفنلحو كتيعيضف ئكيطغو كيلع يتحنجا تطسبو نولححت نيذلا نامزك كنامز اذاو

 | ككتسبلاو * تيزلاب كدحسو كنم كمد تلسفو ءاملاب كتيمحو * يل ترصو برلا يانوذا لوقي كعم
 كيدي يف ةروسا تمغضوو ةنيزب كتنيزو »* يثولاب كديدرو ناوجرالاب كتقطنمو توقايلاب كلديذحو تاعونم
 ةضفق ةئيزب تننيزو * كسار يلع رخأ ليلكاو كينذا يف ةطرقاو * كلفنا يف ةدرزو كقنع ىلع ةدالقو
 كمسا جرخو # ادج ادج ةتسح ترسو اثيزو السعو اديمس ثلكاو ةعونمو ةاشومو ناوجرا كتيدراو بهذو
 . هتلدسحب تقئوف * برلا يانودا لوقي كيلع هتبتر يذلا ءاهبلاب المكم ناك هثأ لجا نم كنسحب حمالا يف
 ةطيخم اناثرا كتاذل تنغنصو كبايث نم تذخاو # قيرطلا يف رام لك يلع كلانز تضفاو كعساب تينزو
 مهايا كتيطعا نيذلا يتصف نمو :يبهذ نمو تار يلوا تذخاو * ريصت ا يلخدت ملو اهب تينزو
 امهيتعضو يروخماو يئيزو اهبتيدرو ةعونملا كبايث تذخاو #2 نبهب تمينزو ةيروكذ اروص كل تمعنصو
 :* بميط ةحلارل اههوجو ماما مهيتعضو كتمعطا السعو اتيزو اديمس كل هتيطعا يذلا يزبخو #* اههوجو ماها
 تينز له كالهلل اهل مهيتحبذو مهيتدلو نيذلا كتانبو كينب تذخاف برلا يانوذا لوقي هذه دعب ناكو
 يركذت ملو كتالاذرو كانز لك نم مظعا اذه د اهب تمينز ام دنع مهيتملساو كداللا تحذر # اليلق

 يانوذا لوقي كرورش عيمج هعب ناو * تشع كمدب ةبصخ# ةحوضصتمو ةتايرع تنك امل كتبيبش مايا
 تمينب قيرط لك سار يلعو * عراش لك يف احبذم كتاذل. تمعنصو انزلل اتيب كتاذل تيئبو د برلا

 كناريج رصم يببب تينزو * كانز ترثكاو قيرطلا ةرام لكل كيقاس تجرخاو كدسح تدسفاو كريخاوم
 يلا كملساو كعيارش م عزناو كيملع يدي دسدمأ اهو ينيبضغنل تينز ةريثك بورضبو م اسحلا يميظعلا

 روسا تنادب عم تمرينزو *# ابيف تقفان يتلا كقيرط نع كنتلامأ يتلا ليابقلا 0 لا

 آذامب :: ترغمش هذبب و نيينادلكلا ضرا يأ كدوهع ترثكاو . ل يم بست ملو تمريئزو تميلتما اأذكه سيلأو

 95 عمم اكلخه كرينز 37 ةينأز 7 لامعا هذه عسمج تسعئص ام دنع برلا يانودا لوقي كدوهع عضأ

 ةينازلا ةارملا رجالا عمجأ ةينازك نوكت مل ملو عراش لك يف هسأ تمعدصو .قيرط سار لك يلع كروخام تمينبو

 نيذلا عيمجل رجالا تييطعا تاو اهرجا عفدت اهب اونز نيذلا عيمجلو # رجالا ذخات اهلحر'نم كب ةبيبش

 كدعبو كانز ف ءاسنلا نم رثكا جاجوعألا كيف راصو * كلانز يف كلوح نم كيلا اوتايل مهيتبغرأو كب نوضري
 لوق يعمسا ةينازلا اهتيا اذه لجال د جاجوعالا كيف راصو يطعي الف رجالا كلو رجالا يطعت ام دنع نونزي ال
 تاركف لكبو كيالخال كانزب كدحيصف ريظتو كساعن تببكس كنا لجا نم برلا يانوذا لوقي اذكه * برلا
 تطلتخا نيذلا كباحسا عيمج كيلع عمجا انا اه اذه لجال # اهل مهيتيطعا نيذلا كدالا .امدبو كماثا
 مهل كسحانم فشكاو كلوح نم كيلع مهعدجاو مهيدضغبا نيذلا عيمج عم مهيتببحا نيذلا عيمجو مهيف

 يلا كملساو #* ةريغو بضغ مدب كحن!داو مد ةقربعو ةيناز ماقتنا كلدم مقتناو #* كردوييضف لك نونياعيو

 * ةحوضفمو ةنايرع كنوكرتيو كرف يناوا نوذخايو كبوث كنع"نوعلخيو كسا نومدهيو كروخام نودهيو مهيديأ
 كيف نوعنصيو رانلاب كتويب نوقرحيو * مهفويسب كنوحبذيو ةراجعلاب كنومجريو اعومج كيلع نولعجتو
 كتريغ عزتنتو كيلع يبضخ كرتاو # اضيا رجالا نيطعت و كانز نم تكلفرضاو تاريدك ةوسن ماما تامبلا

 انا اهو هذه عيمج ينيتنزحاو كتبيبش موي يركذت ما كنا لجا نم ه# اضيا كب كب مها الل فكاو كنم

 يتلا ابلك يه هذه »* كماثا عيمج يف .قافنلا تمعنص اذكهو برلا يانوذا لوقي كسار يلع كقرط تيطعا

 اوصقا كتاوخا تاوخاو اهدالواو اهلجر تصقا يتلا تنا كما ةثبا #* ةنبالاو مالا لثمك نيليات لثمب. كيلع اهولاق
 كتخاو كراسي نع ةنكاسلا اهتانبو يه ةرماس ةريبكلا مكتخا * يروما مكرباو ةيناثيح مكسا نهداواو نهلاجر



 ليلق نع تمعنص مهماثا لثم سيلاو ترس مهتاقرط يف اذكه سيلا + اهتانبو مودم كنيمي نع ةنكاسلا ةريغصلا
 ترنعيص امك اهتائبو ىعنتص مو دس كتخا هذه تمناك نأ برلا يانودا لوقي انا يح * كتاقرط لف يف نهيقوفت

 ناك اذه اهتانبو يه تمهل رميغلا بصختو ربحتلا عبشب ءايربكلا كتتخا مودس مثا اذه نكل * كتائبو تنا

 طخ مل ةرمايو * تيار امك نهتعزنو يماما اماثا نعنصو نمظعتو »* نيكسمو ريقف دي ندضعي ملو اهتانبلو
 كباقع نيلمحت تناو اهيثعنص يتلا كماثا عيمجب كتاوخا ترربو اهنم رثكا كماثا ترثكاو كاياطخ فصنب
 يذخو يحتتفا تنناو * كنم رثكأ نهيترربو نهنم رثكا اهب تممثا يتلا كاياطخب كتاوخا تدسفا هب ينلا
 اهتادبو ةرمعأس فارصنا فرصأو امتادبو مودس فارصناك نهفارصنا بفرصأو *» كتاوخا تررب أم دنع كناوه

 ,ودس تلتخاو »* ينيبضغتل هيتعنص ام عيمج نم نيناهتو كباقع يذخات يكل » نهطسو يف كفارصنأ فرصاو

 * نتءادب امك ندعت كتانبو تمناو .دبلا ذنم. اوناك امك نودوعي اهتانبو ةرعاسو .دبلا ذنم أوناك امك نودوعي اهتائبو

 راع نآلا كنا امكو كحيابق فشكنت نا لمق * كتمظع مايا يف كمفب عامسلل مودس .كتخا تناك امكو
 كماثاو كقافن * كلوح نم كيلع اوذوهتسا نيذلا ليابقلا ءابرغلا تانبلا نم اهلوح نم عيمجو ةيروس تانبل

 يزواجتتل نهب تييرز امك تمعنص امك كلب عنصاو برلا يانوذا لوقي اذكه * برلا لوقي مهيلمحت تنا
 نيناهتو كقيرط نيركذتو #* ايدبا ادهع كل ميقاو كتيلوفط مايا يف كلعم يذلا يدهع انا ركذاو »* يدهع
 ءاعم يدهع انا ميقاو * تددبع نم سيلو ناحتمالل كل نييطعاو كتاباش عم زياجملا كتاوخا نيذخات ام دنع
 ينينطعتست ام دنع كتناها هجو نم كاف يعتفت نأ يردقت الو يحضتفتو يركذت يك * برلا انا يا نيملعتو

 ْ * برلا يانودا لوقي هيتعنص ام لك يلع كل

 ظ رشع عباسلا لصفلا

 يانوذا لوقي اذكه # لوقتو ليارسا تميبل الثم لقو ارابخا ربخا ناسنألا نبأ اي # الياق يلا برلا :لوق ناكو
 ذخاو لاق .لخدو نانبل يلا لخديل نظلا هل يذلا بيلاخ“ ,ولمملا امهدمب ليوطلا نيحانجلا ميظعلا رسنلا برلا

 تناكو اهيلع اهناصغأ هذه رهظتل اهردق يف ةريغصو ةفيعض ةمرك راصو علطف * اروظنم هبتر ريثك ءام يلع اسرغ ةعقبل

 ريثكلا نيحانجلا ميظعلا ميظعلا رسنلا ناك» #* اهناصغا تدمو افيفه تمعذصو ةمزظع ةمرك تدراصو اهتحت اهلوصأ
 ةعقبلا يف #* اهسرغ ةئيط عم اهيقسيل هل اهناصغا تمللسراو هيلع اهلوصاو هيلع تممتخ ةمركلا هذه اذاو بيلاخملا
 لوقي اذكه .لق اذه لجال * ةميظع ةمرك نوكتل ةرمث لمعتو اعورف عنصتل تسمسدت هذه ريثكلا ءاملا يلع ةتسعلا

 ريثك بعشب الو ةميظع عارذب سيلو اهتاتن فجو سبيت اهترمثو اهتطاسب لوصا الك ميقتست ]1 برلا يانودا
 اهتابن نيط عم افاغج فمجت مومس مير اهسملي اذا سيلا ميقتست الو تسمسدت اناو # اهلوصا نم اهوجرخسل
 يتلا هذه يه ام نوملعت سيل رمرمملا ليارسا تيبل لق ناسنالا نبا اي  الياق يلا ببرلا لوق ناكو * فجت

 هدهع اوظفحيل اوعفتري مهلعل نا ةيلكلاب ةفيعض ةكلمم اوريصيو ضرالا يمدقم ذخايو # ةنعللا يف هلخديو ادهع هعم

 بالغلاب عنصي يذلا صلخب الو ميقتسي ال اريثك ابعشو اليخ هوطعيل رصم يلا السر لسريل هنم دعتبيو * هوميقيو
 يتنعل ناها يذلا كلملا هكلم هيف يذلا عضوملا يف الا برلا يانوذا لوقي انا يح »* سلخ ال دبعلا فلات

 يعرب ابرح نوعرف هعم عنصي ريثك عمج# الو ةميظع ةوقب سيلو : تومي لباب طسو يف هعم يدهع زواج يذلاو
 ال هل اهعنص هذه لكو هدي يطعا اذاو دبعلا زواهتمل فلحلاب ناهاو * سوفنلا لصاتسيل يمارم ينبب الو قيناج
 هناها يذلا ينلحو هزواجت يذلا يدهع لجا نم انا يح برلا يانوذا لوقي اذكه لق اذه لحال + صلي

 مهرذبا نييقبتملاو نوطقسي فيسلاب هلاتق لك يف # هنامزب كلبيو يتكبش هيلع حرطاو #* هسار يلع اهيطعاسف



 ةزرالا رايخ نم ذخا اناو بدرلا يانوذا لوقي اذكه هنأ لجا نم * تمملكت برلا انا ينا نوملعتو مير لك عم

 عنصيو اعرف جرخيف هسرفاو * ليارسال قهاش لبج يف هقلعاو لاع لبج يلع انا سرغاو عطقا مهبلق سار نم
 عيمج ملعتو ميقتست هناصغاو * ميرتسي هلظ تمعن رياط لكو شحو لك هتحن حيرتسيو ةميظع ةزرا ريصيو ةرمث
 ةرجشلا بصخلو ءارضخ ةرجش ففجيبو ةعضتم ةرجش عفريو ةعفترم ةرجم مضاوي يذلا برلا انا يلا باغلا راجهشا
 ظ ' * عئصإو تمملكت برلا انا ةسبايلا

 رشع نماثلا لصفلا

 مرصعلا اولكا ءابالا نيلياق ليارسا ينب يف لثملا اذه مكل اذامل ناسنالا نبا اي د الياق يلا" برلا لوق ناكو

 يذلا ناسنالا»و * تومت يتلا يه يطخت يتلا سفنلا يل مه نبالا سفنو اذكه بالا سفن امك يل مه سوفنلا

 سمهنب الو ليارسا تيب تاركف يلا هينيع عفري الو لابجلا يلع لكاي ال * الدعو امكح عنصي يذلا اقيدص نوكي
 + ابوث نايرعلا اوسكيو ةبحاصل نهرلا دريو ناسنالا يلع يوقتي او * فثساط ةأرما نم برتقي الو هبيرق ةارما
 ريسيو » هبيرق نيبو لجرلا نيب كدع امكح عنصيو ملظلا نع هدي دريو افيعصت ذخاي الو ابرلاب هتضف يعي و

 يوناتو * هبيرق ةارما سجنو لابجلا يلع لكا نكل * قيدصلا هيبا قيرط يف كلسي ملو اياطخلا عنصيو مد
 ذخاو ابرلاب يطعاو # مثالا عنصو مانصالا يلا هينيع عضوو نهرلا دري ملو افاطتخا فطتخاو نيكسملاو ريقفلا يلع
 يارو انبأ دلوأ ناو #* هيلع همدو تومي توملابف اهعنص يلا ماثالا دذه عيمجم) ةايح يبت اذه فيعصتلا

 ليارسا تيب تاركفل هينيع عضو الو لابجلا يلع لكاي ملو * ابلثمك عنصي ملو فاخن اهعنص يتلا هايطخ عيمج
 يسكو عياجلل هزبخ يطعاو اناطتخا فلمتخا الو انهر نهترا الو ناسنا يلع يوقت الو * هبيرق ةارما سجن الو

 هيبأ ملاظمب تومي ال يرماوا يف كلسو لدعلا عنصو افيعصت الو ابر ذخاي لو ملظلا نع هدي برو د ايوث نايرعلا

 * ةايح يبدل اهعنصو يننس عيمج ظفحو ةمحرلاو لدعلا عنص نبالا نال بالا ملظ ذخاي مل نبآلا نأ اذامل نولوقتو

 . .مثاو نوكي هيلع قيدصلا لدع هنبا ملظ ذخاي ال بالا الو هيبا ملظ ذخاي ال نبالاو تومت يتلا يه يطخت يتلا سفنلاو
 ةمحرلاو لدعلا عنصو ياياصو عيمج ظفحو اهعنص يتلا هماثا عيمج نم:عجر وه اذا ميثالاو : * نوكي هيلع ميثالا
 توم ءاشا ال ينل * ييحي هعنص يذلا هلدعب هل ركذت ال اهعنص يتلا هتالز عيمجو »* تومي الو ةايح ييحي
 عيمج املظ عنصو هلدع نع قيدصلا عجر اذإو # ايحبو ةريرشلا هقيرط نم عجري نا لدم برلا لوقي ماثالا
 نولوقتو * تنومي اهب ءاطخا يتلا هاياطخبو طقس هتلزب هل ركذت ال اهعنص يتلا هتالدعم لك ميثالا ابعنص ىلا ميثال

 عنصو هعنص يذلا همثا نع ميثالا عجر اذاو * تومي اهيف اهعنص يتلا هتلزب تامو ةلز عنصو هلدع نم قيدصلا

 .دحاو لك مكنيدا ١ * موقتت ال مكقيرط الك ليارسأ تيب اي موقتت ال يقيرط له برلا قيرط موقتت . ليارنا

 اوحرطا # ةبوقعلل متنا نوريصت او مكقافن عيمج نم اوفرصناو اوعجرا برلا يانوذا لوقي ليارسا تيب اي هقيرطك
 تميب اي نوتومت اداملو ةديدج احورو اديدج ابلق مكل اوعنصاو يلع هب متقفان يذلا مكقافن عيمجو مكدع ملظلا
 :» برلا يانوذا لوقي تمياملا توم ديرا ال يلا لجا نمم ه ليارسا
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 رشع عبساتلا لصفلا .
 ترفكا ةدوسالا طسو يف البش تراص كلما لاب. ام * لوقتو ليارسا سيير يلع احون ذخ نإسبنالا نيا اي يمناو

 معمالا هنع ترعمسو * سائلا لكاو افاطتخا بفطتخ# نا ملعتو ادسا.راصو اهلابيشأ نم دحاو بسشف #* اهلابشا

 هتبتر اهلامشأ نم رخا تذخاف اهماوق كلهو اهنع دعبأ هنا ترظنو ه* رصم ضرا يلا 07 هوقاسو كداسفب ضبقف

 برخاو هتارجب يلتماو د سائلا لكاو افاطتخا فطتخ نا ملعتو ادسا راصو ةدوسالا طسو يف ددرتو + ادسا
 مهكابش هيلع اوطسبو هلوح ىنم نادلبلا نم ممألا هيلع اوطعاو د#* هرييز توص نم اهلامكب ضرألا تللهاو مهدالب

 هتوص اضيأ عمسي اليك سبها يلا هولخداو لباب بللم يلا .صغق يف هوقاسو ةمكحب دوعضوو © مهتديصمب ِكسمف

 ءاملا نم اوراص اهترمثو اهعرف ريثك ءام يف ةيبورغم ةنامر يف ةرهز لثمو ةمرك لثم كما # ليارسا لابج يلع
 ةرثكب اهتمظع اورظنو ناصغالا طسو يف اهتمظعب تبعفتراو نيمدقملا ةليبق يلع ةرق اصع ايل تراصو # ريثكلا
 اصع تمفجو ,تسبيو اهنم مقتثناو اهرايخ بنفنج مومسلا ميرو ضرالا يلع 0 فيضغب ترسكو # اهنابهغأ

 ملو اهتلكأو اهرايخ اصع نص ران تمجرخو # اهيف ءام إل ضرا يف ةيريلا يل اهتسرغ نآلاو #* رابلا اهتداباو اهتوق

 * جوذلل ريصتو جون لثم يه ةلبقلل ةوق اصع اهيف نكي

 نوربشعلا لصفلا

 اوسلجو هببرلا اولاسيل ليارسا خايشا نم لاجر اوتا ربشلا نم رششاعلا يف سماهنلا رهشلا يف ةعباسلا هتسبلا يف ناو
 يانوذا لوقي اذكه مهل لوقتو ليارسا خايشا عم ملكت نابنال نبا اي تالياق يلا برلا لوق ناكر * يهجو ماما
 دهشأ ناسنالا نبأ اي اماقتنا مهنم مقتنأ يلا * ببرلا يانودا لوقي مكبواجا 3 انآ يحج يولاستل ميتا له برلا

 تيب عرزل تفرعو ليارسا تسيب تميضرا موي ذنِم برلا يانودا لوقي اذكه د مهل لوقتو مهيابا ماثاب مبل '
 مهجرخال يديب مهتدصع مويلا كلذ يف #* مكهلا برلا انا الياق يديب مهتدصعو رصم ضرا يف مهل تففرعو برقعي
 حرطيل مهل تملقو * ضرألا لك نم رثكأ ديبش يه السيو انبإ يضيفت اضرا مهل اهتايه يتلا ضرألا يلا رصم ىضرأ نم
 ملو ينم اوعمسي نا اواشي ملو ينع اودعابتو #* مكهلا برلا انا اوميقت ال رصم لامعا يفو هينيع تالاذر دحاو لك
 * رصم ضرا طسو يف مبيف يزجر لمكال مهيلع يبضغ ضيفإل تقف رم لامعا اوكرتي ملو مهنيعا تالاذر اوحرطي
 ضرأ نم مهجرخال مهماما مب فرع مبيف نيذلا مهطسو يف مه يذلا برعشلا ماصا يمسأ سجن اليك تعدصو

 ا يتوقح مهتفرعو يرماوأ مهل تمعفدو٠ * ةيربلا يلا مهب تيتاو رصم ضرا نم مهتجرجخاو *رصم
 تللقو #* مهسدقي يذلا برلا .انأ يلا اوفرعيل مهنيبو ينيب ةمالع نوكتل يتوبس مهتيطعاو # اهب يبحو ناسنالا
 نصب قيرمرما اهب يصل نايبلا اهناصي ىلا اهوعنصتل يقوقح اوظفحاو يرماوا ين اوريس ةيربلا يف ليارسا تيبل
 تلقو ادج ينربس أوسسجلو اه ينحت ناسنا اهعنصي 3 ينوتح اوصقاو يرماوأ ٌِ اوريسي ملو ةيربلا يف ١ ليارسا

 ضيفت اضرا مهل اهتيطعا ينلا ضرالا يا مهلخدا 2 ةيربلأ ف مهيلع يدي تمرعفر اناو #3 رع ميرا ا

 يتوبس اوسلو اوكلسي مل يرماوا فو يتوقح اوصقا مهنا لجا نم * ضرالا لك نم رثكأ يه دهش السعو انبل
 مهدالول تملقو # ةياهنلا يلا ةيربلا ف مهلعجا ملو مهيحل مهيلع ينيع تمقفشو * أوبهل مهبولق بتاركف فلخو

 يف اوريس مكبلا برلا انا * أوسججنت“ الو مهلامعاب اوطلتخت الو مهقوقح اوظفمت الو نريست ال مكيابا نيس . ةيربلا يف

 5 ميما انا ا زرعت مكنيبو ينيب هبالع 8 مي اوسدقو * 00 يقوقح اوظفحاو يرماوأ

 سب لسا رج يذلا ينص نيت يك قا دنا ا دوور علا



  *«روكلا يف مهددباو ممألا يف مهقرفأل هيربلا يف مهيلع يدي تمعفرو # مهنويعل مهتجرخا نيذلا مالا مادق يش لك
 اناو * مهنيعأ تناك مييابا تاركف فلخو يتوبس اوسجنو يرصاوا اوصقاو يقوقح اوعنصي مل مهنا لجا نم
 لكب يروبع نيح .ميياراب اهرسجنف مهاياطعب مهسجلاف * نوشيعي ال اهب يتلا اقوقحو .هةتنسح تمسيل رماوا ' مهتيطعا
 اذكه مهل لوقتو ناسنالا نبا اي ليارسا تيب عم ملكت اذه لجال * برا انا ينا اوملعيل مهديبا يك محر متاف
 'يدي تمعفر يتلا ضرالا يلا مهتلخداو ه#* يلا اهب اوطقس يتلا مهتالزب مكوابا ينبضغا ادج مله برلا يانوننا لوقي

 اوضافاو مهروخ# ةحاار كانه اوبترو مهتهلال كانه اوحبدو ةليلظ ةرجش لكو لاع لت لك اوارو مهل اهيطعال ابيلع
 ,-* مويلا اذه راهن يلا انابا همس اوعدو مث يلا ابيلا نولخدت متنا مكنال انابا يه ام مهل تلقو * مهريراوق كانه
 متنا مهتالاذر فلختو متسندت مكيابا ماثاب متنا متنك نا هللا برلا برلا لوقي اذكه ليارضا تيبل لق اذه لجال
 اي مكيواجا اناف مويلا اذه راهن يلا مكتاركف عيمج نوسندتت متنا رانلاب مكينب زيرفتبو مكاياطع لياوابو * مقينز
 لثم ريصن نولوقت متنا امك نوكي الو اذه مكحور يلا دعصي الل #* مكبواجا ال برلا لوقي انا يح ليأرسا تسيب
 ةزيزع ديب يننا برلا يانوذا لوقي انا يح اذه لجال » ةراجستلاو باشخالا مدخنل ضرالا ليابق لثمو ممال
 ديب اهبف متقرفت ثيح نادلبلا نم مكلبتاو بوعشلا نم مكجرخاو # مكيلع كلما ضياف بصغبو ةعيفر عارذبو
 امك * هجول اهجو كانه مكعم .مكااو بوعشلا ةيرب يلا مكقوساو #* ضياف بضغبو ةعيفر عارذبو ةزيزع

 مكب زوجاو د. هللا برلا برلا ليقي مكنيدا اذكه رصم شرا نم مهتجرخا .امل ةيربلا يف مكيابا عمم تسكاحت
 يلاو مهعفرا: مهتولج نم نا لجا نم نيدعابتملاو نيقفانفلا مكنم راتخاو *  ددعلا يف مكلخداو يلصع تحت
 : دحاو لك برلا برلا لوقي اذكه ليارسا تيب اي متناو هلال برلا انا يا نوملعتو نولخدي ال ليارسا ضرا
 نم 5: مكلامعابو مكايادهب نآلا ذند سدقملا يمسا نوسندت الو يل نوعمست متن اقح هذس دعبو هلامعا عزنيل

 ليارسا تيب لك يل دبعتي كانه برلا برلا لوقي عفترملا ليارسا لبج يلم سدقملا يلبج يلع نا لجا
 دنع مكلبقا بيط فرعب + مكسادقتا عيمج يف مكزيرفت لياوأو مكلياوا دهعتا كانهو مهلبقا ثلانهو .اصقنالا يلا

 انا ينا نوّملعتو »* بوعشلا نويعل مكب سدقتاو .اهيف متقرفت ينلا نادلبلا نم مكلبقاو بوعشلا نم مكجرخا ام
 كانه نوركذتو # مكيابال اهيطعال اهيلع يدي ٍتمعفر يتلا ضرالا يلإ ليارسا ضرا يلا مكلخدا ام دنع .برلا
 اذكه عنصا ام دنع ببرلا انا ينا نوملعتو * مكمحابق عيمج# مكهوجو نومحتتو اهب متسندت يتلا مكلامعاو مكقرط
 أي  الياق يلا برلا لوق ناكو * برلا يانوشا لوقي ةدسافلا مكلامعلبو ةيدرلا مكقرطب يمسا سندتي اليك مكب

 لكو رضخا دوع لك كيف لكاتف اران كيف لعشا اه ليارسا هلا برلا برلا لوقي اذكه برلا لوق عمسا
 لك ملعيو # ءايبرجلا يلا قرشملا نم هجو لك اهيف قرتحيو لعتشملا بيبللا يفطي ال سباي دوع

 ظ ظ 0 * لوقملا وه

 . نورشعلاو يداحلا لصفلا ظ
 مهسداقم يلع رظناو ميلشروا يلع كلهجو ىتمبثتو بنت اذه لخآل ناسنالا نبا اي # الياق يلا بررلا لوق ناكك 0

 . لصاحباو هفظغ نم يضصص يرخاو كيلا انا اه بمرلا.لوقي اذكه ليارسا.ضرال لوقتو * ليارسأ ضرا يلع يبننتو
 نم دسج لك يلع ةفالغ نم ينيب برخ# !ذكه.ميثلاو ملاظهلا كنم لصاتسا ين لجال . + ميثلاو ملاظلا كنم
 اي تنناو -* اضيأ عجري الل هدمت نم يخغيس تيصتنا برلا انا نإ دسج لك ملعيو هه. .ايبرجلا يلا قوشملا

 . لوقتف دهنعت اذام لجا نم هشلل نولوقي نا نوكيو : مهنويعل دبنتت .عاجوالابو تكوقح راسكناب دهنت ناسنألا نبا
 نإ ةيوطرلاب نسندتت ناضتالا .لكو حور لكو دسج لك توميو لمت يديالا لكو بق لكرسكنيو يتاي هنا ربغلاب
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 يانوذا لوقي اذكه لوقتو بسنت ناسنالا نبا اي * الياق يلا برلا لوق ناك» * هللا برلا لوقي .نوكيو يتاي
 مبذا لاصيتسأل دعتسا لاقصلل ريصت يك دتحا اعبذ ميذت يكل * بضغاو دتحا فيسلا اهيا فيسلل لق برلا
 حرصا #* لاتقنا دي يلا عفديل لوقصم دعتسم وه بفيسلا هدي كسسمتل !دعتسم هاطعاو #* ةبشخ لك حرطاو لذرا
 # يبعش يف راص فيسلا يلع ناكسلا ليارسا يمدقم لك يف اذه يبعش يف راص اذه نال .ناسنالا نبا اي لولوو
 نبأ اي تنناو * برلا برلا لوقي نوكي ال تييصقا ةليبق تناك نأ اضيا رربت هنال كديب قفص اذه لجال
 يك * مهريحاو ميظع احرجلا فيس ءاحرجلل وه ثلاثلا فيسلا فيسلا فعاضو دي يلع ديب قفصو بننت نابسنالا

 *. لاقصلل انسح راص .عبذلل انسح راص فيسلا مبذل نوملسيو مهباب لك يلع .افعصلا رثكتو بملق لك لصاتسي
 انا كليف يبصغ لعشاو يدي يلع يديب قفصا اناو »* كلههجو موقي ثيح راسيلا نعو نيميلا نع دتحأ ضمأ
 فيس امبيف لخديل نيقيرط كلتاذل هبتر ناسنالا نبا اي تننإو # الياق يلا برلا لوق ناكو * تمملكت برلا
 ءادبم يلع بترتو #* ادي ةنيدملا قيرط ءادبم يلع ناييهيو ناتسايرلا جرح ةدحاو ةدلب نم لباب كلم
 كلم نا لجا نه # اهطسو يف ميلشروا يلعو ةيدوهيلا يلعو نومع ينب يلعو ثابر يلع فيسلا لخديل قيرطلا
 قمريل عبتيو تاتوهنملاب لاسيو امهم يمريل اميجنت مهني نيقيرطلا ءادبم يلع يلوالا قيرطلا يلع فقي لباب
 اجايس عيضيل طايعب اتوص عفريل حارصب همف .متفيلو اجايس اهيلع عضيل ميلشروا يلع ميجنتلا راص # هنيمي نع
 لجل # اهركذيل مهتامالظ ركذتي وهو مهمامعا امين“ مهن“ نم لثم مهل وهو *.يمارم نبيو ابارت قليو اهباوبا يلع
 مكقافن عيمج يف مكايطخ يرتل مكقافن فشكني ام دنع مكتامالظ متركذت مكنا لجا نم هلالا برلا برلا لوقي اذه
 هسوي يتأ يذلا ليارسا مدقم ميثالا سممنلا اهيا تنناو #* نوكلهت اهيف اهومتركذت مكنا لجا نم مكلامعا فو
 يلا نوكي اذه هل يذلا ليلكالا هنع عضو ناسليطلا عزنا هلالا برلا برلا لوقي اذكه # هملظ تقو يف هتياهنو
 يتالا يتاي نا يلا نوكي اذه هل يذلا هعضا املظ املظ #* عضاوتملا تمعفر عيفترملا تللذا هعفداو يتآلا يتاي نا

 فيسلا لوقتو مهرييعتلو نومع ينبل هللا برلا لوقي اذكه لوقتو بسدت ناسنالا نبا اي تنناو #* هل هعفداو
 يلع كملسال ابذاك الطاب مهختو ةلطابلا كتيورب * قربت يك مق كالهلل ادرج مبذلل ايصتنم دعتسا فيسلا
 ترص هيف يذلا عضوملا اذه يف لحت ال عجرا # مهملظ تتو يف مهتياغو مهموي يتا نيذلا ةمثالا ءاحرجلا باقر
 مجم لاجر يديا يلا كملساو كيلع سفنا يزجر رانب يبضغ كيلع قيراو * كديدا ةيصاخلا كضرا يف
 انا يل لجا نم ركد كل نوكي لو كلضرا طسو يف ريصي كلمد اماعط ريصتو رانلاب كودسفيل #* ةلتق
 0 ١ * تمملكت برلا

 نورشعلاو يناثلا لصفلا ظ
 اذكه د لوقتو اهماثا اهل رهشاف ءامدلا ةئيدم مكاحت سيلا ناسنالا نبا اي تمناو # الياق يلا برلا لوق ناكو

 يسهئتتل # اهيلع تاركفلا عنصتو اهنامز يتايل اهطسو يف ءامدلا ةقرهملا ةنيدملا اهتيا هلالا برلا برلا لوقي

 اذه لجال كينس نامزب تيتاو كمايا تبرق تسمنت مهيتعنم يتلا كتاركفبو تطقم مهينقرها يتلا مههامدب 7
 ةسجنلا اهتيا كب نوبعليو كنم اديعب تاديعبلاو كيلا ةبيرقلا #* روكلا لك يف ابعلو ممالل اراع كتعفد
 * امد اوكفسي يكل كيف اوعمتجا هبيرق عم دحاو لك ليارسا تميب اومدقع اه. » ماثالا.ةريثكلاو ةامسملا

 * .كيف ةلمرالاو ميتيلا يلع اووقتو كيف ملاظملاب اوددرت ليخدلا عمو كيف مالو بالا يف .وسلاب اوملكتو
 لابجلا يلع اولكاو امد كيف اوكفسي يل كيف اوراص صوصللا لاجرلا . * كيف يتوبس اوسجنو يسادقا اونهتماو
 ينز دحأو لك * كيف اولذا ثيماطلا تاساجهنبو كيف بالا يصف اوفشك .# .كطسو يف ةيطغلا اوعتص كيف

 يكل كيف اشرلا اوذخأ + كيف هيبا ةنبا هتخا لذا دحاو لكو قافئنلاب هتخا سجن دحاو لكو هبحاص ةارماب

 * برلا برلا لوقي وسن مهنال كتوق لكب يذلا كحيبق لامك لمكاسو كيف امهوذخا فيعضتلاو ابرلا امد اوكفسي



 كسمت وا كبلق فقي له »* كلطسو يف ةرياصلا كيامدبو هينعنص امب كيصتال يدي يلع يديب برضا اناو
 ينغتو نادلبلا يف كرذباو ممالا يف كقرفاو * عنصاسو تملكت برلا انا كب اهيف عنصا ئتلا مايا يف كادي

 !ذكه لق اذه لجأل + وه طلتخ“ ةضف طسو يف صاصرو ريدصقو ديدحو ساما اطلتخم ليارسأ تميب راص دت اه
 ' امك #* ميلشروا طسو يف مكلبقا انا اه اذه لجأل ادحاو اجازتما اعيمج مترص مكنا لجا نم هلآلا برلا برلا لوقي
 يزجرب مكلبقا اذكه اهكبستل رانلا اهيلع سفنتل رانلا نيمق طسو يف ضاصرلاو ريدصقلاو ديدحلاو ساعتلاو ةضفلا لبقت
 طسو يل ةصفلا كببست امه #* هطسو يف نوكبستو يزجر رانب ةخش' مكيلع صفناو * مككبساو مكعمجاو يبضغبو
 اي # الياق يلا برلا لوق ناكو #* مكيلع يبضغ تمقرها برلا انا ينا نوملعتو هطسو يف نوكبست اذكه نوتالا
 ةرياز دسا لثم اهطسص يف اهومدقم يذلا #* رطم كيلع لزني او ةروطمم ريغلا ضرالا تنا ابل لق ناسنالا نبا
 يسومان اوفلاخ اهتتهكو * كطسو يف نرثك كلماراو ملظلا يف اشررلا نوذخاي. ةوقب سوفنلا نولكاي افاطتخا نوفطتفس
 تمسجنتو يتوبس نع مهنويع اوطغو يقنلاو يقن ريغلا نيب اوقرفي ملو سمنلاو رهاطلا نيب اوقرفي ملو يمادقا اوسجنو
 اهرايبناو * اراثكتسا اورثكتسي يكل امد اوكفسيل افاطتخا فطتخت بايذ لثم اهطسو يف اهراسور +. مهطص يف
 * ملكتي مل برلاو برلا يانوذا لوقي اذكه نيليات بذكلا نومجناو ليطابالا نورظني نوطقسي مهونهد نيذلا
 * مك نوفرصتي 4 ليخدلا عمو نيكسملاو ريقفلا يلع نووقتي افاطتخأ نوفطتخو ملظلا دصتري ضرالا بعش

 * برلا برلا لوقي مهسوور يلع مهقرط تميطعاو اهيصقال يزجر رانب يبضغ اهيلع تمقرهاو # دجأ ملف ةياغلا

 نورشعلاو كثلاثلا لصفلا
 . كانه امهتبيبش يف رصمب اتنزف * ةدحاو مال ناتنبا ناتارما ناك ناسنالا نبا اي # الياق يلا برلا لوق ناكو

 تنانبو نينب اتدلوو يب اتراصو اهنخا ابيلواواو ةريبكلا الواو امهامساو * امهترذع تدسف كانه امهيدث تطقس
 * ابل نيبيرقلا نييلصوملا يلا ابيقاتشم يلا تلامو ينع اللاو تننزو # ميلشروا ابيلواواو ةرماس الواو امهامسأو
 اونب مهلا اهانز تيطعاو * ليغلا يلع نوبكري ناسرف نوراتخم نابش مبلك ءارما نيمدقم ايتوقاي نيسباللا
 رصم نم اهانز ثلرتت ملو * ترسم“ اهلامعا عيمج مهيلا تمام نيذلا عيمجو مبلك نوراتخ“ نييلصوملا
 يلا اهيقاتشم يديا يلا اهتملسأ اذه لجال + اهيلع مهانز اوترهاو اهترذع اودسفأ مهو اهتبيبش يف اهعم اومان مبنأل
 ءاسنلل انيدح تراصو فيسلاب اهولتقو اهتانبو اهينب اوذخا اهتروغ اوفشك مهو # مبيلا تلام نيذلا نييلصوملا يديا
 يلا + اهتخآ ٍنز نم رثكأ اهانزو اهنم رثكا اهعضو تدسفاو ابيلواوا اهتخا ترظنو ه# اهتانبل اهيف ماقتنالا اوعنصو
 مهعيمج ليغلا يلع نوبكارلا نسحلا ريفربلا نيسباللا اهنم نيبيرقلا ءارمالاو نيمدقملا تلام نييلسوملا يب
 نيروصم .الاجر ترظنو اهانز يلا تداعو #* نينثلا نم تسسجن“ ةدحاو اقيرط نا تيارو * نوراثخ“ نامش
 مهسور يلع تاغوبصم بياصعو مهاقح يلع فانصاب تاقطنمتم * شقنب تاروصم نيينادلك روص طياحلا يلع

 يلا مهلا البر تلسراو اهينيع رظنب نهيلا تلامو #* نبتدلب ضرا نيينادلكلا ينب هبش نهعيمجل ثلثم رظنم
 اهسفن تدعبو مهب تسمنتو اهانزب اهوسجنو نيحيرتسملا عجفم يلا لباب ونب مهيلا اوتاف * نيينادلكلا ضرا
 كانز ترثكاو #* اهتخا نم يسفن تدعب امك اهنم يسفن تدعبو اهيضف تنفشكو اهانز تنفشكو * مهنم
 ريمعلا لثم مهداسجا تناك نيذلا نيينادلكلا يلا تلمو *رصم يف تينز اهيف يتلا كتبيبش مايا يركذنل
 ريبثا انإ اه برلا برلا لوقي اذكه ابيلواوا اي اذه لجال * كتبيبش مثأ تدهعتو * مهركاذم ليلا ركاذمو

 ثوكاف نيينادلكلا عيمجو لباب ينب * كلوح نم كيلا مهبلجاو مهنم كسفن تدعب يتلا كيلع كيقاتشم
 يلع ناسرفلا نييمسملاو نيشلثملا عيمج ءارمآلاو داوقلا نيرادخم"ا نابشلا مهعم نييلصوملا ينب عميمجو دولو ثوسو
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 ليل نوقليو .لابتو هوت توهفلا يعم تم د تابكرم .ايبرجلا ع / كيلا نوتاي مهعيمج '* ليغلا

 تا 0 يتريغ 0 مماتحاب كدم . نوهقتنيو ام امكح امنع 7 0 ترح نم درع

 نيعفرت 09 رشم ع كانزو كتافن كيف 50 3 2 يناوأ نوذخايو كبيث تالنع وعلو + رات

 كيضغبم يديا ىلا كعفدا انا اه برملا ببرلا كوقي اذكه اذه لجال *  اضيا'رصم نيركذت الو مهيلا تلينيع

 د رشت كتخا ساك برا برا لوقي اذكه #2_تكيدي يف اهساك عفندأو كتلاتخا قيرط. يف فرقلطناو

 فرصاو * نيضمخمتتو هيبرشتف ةرماس كتخإ ساكو ةبابالا سك العنا يلقمتو اركس 0 2* عرفملا عساولا .

 0 نبا دي كلا لاقو * كانزو كنعش يذغت تنار كدسج ءارو ينينحرطو ينينيسن كنا لجا

 20 احل ام دشغو 0 يتوبس أتمسن دو يمادتا اتسع يل اتعدص هدحو . +. اراهن راثلاب 0 يل مهاق دلو

 نيذلا ديعب نم نييتالا لاجرلل امهناو د يتيب طسو يف اًتعنص اذكه امهنالو ادانتل يسمادقا يلا اتلخذف امهمانسال
 شرفم ريرس يلع اتسلجو # ةئيزب اننيزتو امهنيعا انلعاو اتمعتسا تقولل اعم امهوتا املف السر اتلسرا مهيلا

 نيبتالا سانلا ةرثك نم لاجرلل امهلوصوه توص اتعمساو # امهب اتحرف يتيزو يروخاو امههجو ماعا ةنيزم 0
 هيناز لامعا 5 .ةلواهب سيلا 00 ند يلع رخل ليلكأو امهيديأ يلع ةروسأ 3 اريد ةيربلا نم

 برلا لوقي اذكه هنالا امهيديا 9 / ناتقساف امهنأل مد مانا تاقساف ماقتناب امهنم نومقتنيو مه نوقيدص
 ' نولبقيو مهفوبيسب امهنويعطين عومج ةراجت“ امهمجرأو »« افطخو ابارطضاأ أامهيف طعاو اعمح امبيلع دعصأ برا

 ديو 23 نهقافبك نعدصي و ةوسنلا ع هبه نسداتيو ضرآألا ن ./0 قافنلا فرصأو 23 نمتومب نوقرخ#و نهتانبو نهيدب

 * برلا بولا انا يا ناملعتو امكتاركف اياطخ ناذخاتو امكيلع امكقافن

 نورشعلاو: عبارلا لصفتا
 بتكأ ناسنألا نبأ اي + الياق رهشلا نمارشاعلا يف رشاعلا ربشلا يف ةعساتلا هنسلا يف يلا بلا لوق نانو

 بتميبلا يلع لتو + :مويلا أذه راهن نم ميلشروا .يلا لباب كتللم لصيف هيف يذلا مويلا اذه ذنم امءي كتاذل

 دس ل اش اس + ءام هيف بصو .لجرملا بصنا برلا يانودا لوقي اذكه مهل لوقتو الثم رمرمملا

 ش اس بأ ربح ردو دقو * تانمسملا ةراتهملا مياببلا نم ماظعلا نم تلادرجع فتكو قاس ةبيح

 اهيف بوصنملا هيف يذلا لجرملا ءامدلا ةةنيدم اي .هبنرلا برلا لوقي اذكه اذه لجلال # اهتعت ماظعلا تققرحاو
 | ملو هتعضو رجح ىيلعو نياك ابيف اهمد. نال # اهبيصت. مل ةعرقلاو اهرعطق الصو الصو اهنس .جرخ مل اهمثاو لجرملا
 نم  يطغتي اليكل | سلما رجح ىلع اهمد تببص ةازاجملا طغسلا دعصيل * بارتلا هيطغير اليل ضرالا يف هلعجب
 جصضتنيورانلا عحرسأو * بمطحلا رثكاو عضوملا مظعا انا مدلا ةئيدم اهتيا بانرلا بر لوقي اذكه كلذ لجل

 متيو اهلخاد اهتساجن بوذتو اهسند اسامتيو رمجلا يلع نايلغلا تبئاو * قرت ماظعلاو انايلغ يلغيو معلا |
 تكنالل ينزماب اهتساجن يلع + اهازجح .نوكي رادلاب نكل اهمثا ةرثك اهنم جرخي , ليلظلا' نيتلا لثمك لاهازج'
 كلذب يتاو- تلق برلا انا. *..ينبضق تليف :يدهي نأ يلا نيكرتت ال اضياو كلسند نم نيقنتست ملو تفظعت

 بولا لوق يلع نلكو د بيابرألل بر ناوقي كيكاحأ كلعفو كقيرط اسسحو 0 الو قفشا الو ففورتا الو هلعفاو



/ 

 * ديس يبدا باب ايوب اد اونا يسوم و + كذم ذخا انأ اذه ناننالا نبا اي  لوقي لا

 لوق ا يفي 7 فيو 3 58 0 ا * ترمأ

 مكتانبو مكينبو مكسفنا ةرافكو مكنيعا ةوبشو مكزع دج“ يسدقم سندا !دوه بابوآلا بر لوقي اذكه ليارسا تميبل .
 أوصقت و «* اولكانت 2 ناسنالا زبحخو نومدتلت 3 مكهافش يلعو تمرعلص امك نوعدصتو #* نوعقوتي برهلاب مكتفلخ“

 نوكيو ٠ هيخا يلع ناسنالا ازعتيو مكمثا نم اوقفعتو نوحونت الو نوكبت آو مكلجرا يف نوكت مكفافخو مكروعش
 عوتنا١ يذلا مويلا يف ناسناألا اهيأ تمنا + برلا انا ينا نوملعتو اولعفا اذكه لعف يذلاكو ةمالع مكل لايقرح

 يلا .كيتاي يو ل دل ةراغمو 8 نارا نيرا دل مم

 3 بلا انا 5

 . نورشعلاو سماغلا لصفلا 1

 لوقتو“ 8: نيل. .هيسنتو نوم .قثنا .لط :كييجور كن ناسنألا نأ » الياق يلا برلا لوق ناكو

 اهنا يسأدتاب تمتمش 0 لجأ سم تورلا يانودا لوغي اذكه 0 يانودا لوف 0 نومع ىدبل

  ةنيدم عفداو * كمسد نوبرشي ٠ لوو كنارمث نولكاي .الواه نال ا 0 مهلامكب تا دريم

 برلا برلا لوقي اذكه هنا لجا نم #* برلا انا يا نوملعتو فارخلا يعارمل نومع ينبو ٍلبالا يعارمل نومع
 ددنعأ انا اه اذه لجأل * ليارسا ضراب كلسفن نم تمشو كلجرب قيقللو كديب تتقفص 0 لجأ نم

 :: برلا انا نا نيملعتو كالبلاب 0 بوعمشلا نم كلصاتسلو .ممالا .يف فطغلا كعفداو كيلع يدي
 »* اذوهيو ليارسا تيب كلذك ممالا عيمج لثمك اه تلاق باوم نا لجا نم برلا يانوذا لوقي اذكه
 عوبني قوف ثوميسالاب تيب ةراتغملا 3 هئيراصم فارطا ندم نم باوم فك علخا انا اه اذه لجا نم
 ينو * نومع ينب ركذ نوكي اليك اثاريم هتيطعا نومع ينب يلع مذاك ينب #* رحبلا لحاس يلع يتلا ةنيدملا
 تمرعنض مودا نأ لجا نم يانودا برا لوقي اذكه *»  برلا انأ يا نوملعتو اماقتنا عنصاسم باوم

 ددماف برلا يانوذا لوقي اذكه اذه لجال #* اماقتنا اومقتناو اودقحو ادوهي تميهب .اماقتنا مهماقتنا دنع

 * فيسلاب نوطقسي ناماث نم نيدورطملاو ابارخ اهلعجاو ةميهبلاو ناسنالا .اهنم لصاتساو مودا يلع يدي.
 * برلا يانودا. لوقي يعاقتنا نوملعيو يبضغكو يزجرك نوعنصيو ليارسأ بعش يديب مولا يلع يعاقتنا يطعأو
 نيحرف اماقتنا تسماقإو ماقتنالب تمعنص ليابقلا ءابرغلا نا“ لجا نم برلا يانوذا لوقي اذكه اذه لجلل
 . ةبيرغلا ليابقلا يلع يديب ددما انا اه برلا يانوذا لوقي اذكه اذه لجال # دبالا يلا اودسفيل سفنلاب
 برلا يانوذا ينا نوملعيو اميظع اماقتنا مههيف عسنصاو + رجلا لح اه دنع ناكسلا اياقبلا تكلهاو ةاصقلا ىلصاتساو

 * مهيلع يماقتنا يمعا ام دنع

 نا لجا.نم ىاسنالا نبا اي .# الياق يلا د لوق ناك رهشلا نم موي نزا قرشع داق هلا كراس
 يانودا لوقي اذه لجال * ترفقا ةولمملا يلا تمعجر معالا تنكله. تيرسك. امعن ميلشروأ يلع يبنملاق روص

 نومدييو روص لابج نوبرختو * هجحاوسياب رحبلا دعصي امك ةريثك امما تليلع دعصاو روم اي.كيلع انا اه بول

 وع



 لوقي تمملكت ان نال رحجبلا طسو يف كابش مطسم ريصثو #* ءاسلم ةرغص اهريصاو ابيلع اهبارت يرذاو كجيورب
 يانوننا لوقي اذكه هنال * برلا انا ينا نوملعيو نولتقي .ارضصلا يف اهتانبو * ممالل ابهن ريصتو برلا برلا
 ناسرفو تابكرمو ليخ وه كولملا كلم .ايبرجلا نم لباب كلم رصنتخب روص اي كيلع بلجا انا اه برلا
 كيلع ينبيو ابقرم كيلع يطعيو فيسلاب ءارحتلا يف نيذلا كتانب لتقي اذه * ادج ةريثك بوعشو عمج#و

 * هفويسب كجوربو كراوسا مدهيو كيلمع هبارح عفديو #* ملسلا .يمارمو اجايس كلوح نم كيلع عنصيو
  لخدي امك كباوبا لخدي نيح كراوسا :لزلزقت هبكارم تاركبو هنابرف ثوص نمو مهرابغ كاشغي هلويخ ةرثك نمو
 يلع كنتوق ماوق لزنيو فيسلاب كبعش لتقيو كعراوش عيمج نوسودي هليخ رفاوحب * ءارحصلا نم ةنيدملا يلا
 يف كبارت عضيو كباشخو كتراجو ةاهتشملا كتويبو تراوسأ مدهيو كانغ منغيو كشيج بهنيو * ضرألا
 نينوكت اسلم ةرخص كريصاو * اضيا كيف عمسي ال تناديع توصو كيهالم  ةرثك لحاو * رحبلا طسو
 برلا برلا لوقي اذكه هنا لجا نم . * بئرلا يانوذا لوقي تمملكت انا ينال دعب نينبت الو كابشلل اىطسم

 لزنتو # ريازجلا لزلزتت كطسو يف فيسلا درجتي ام دنع كاحرج دهنتت ام دنع كنلز توص نم سيلا روصا
 نومانيو الهذ نولهذيو عونملا مهبوت نوعلخو مهسور نع تاجاتلا نوعزنيو رجلا مما نم ءاسورلا عيمج اهيسارك نع

 اهتيا رحجلا نم تيلعلا فيك نولوقيو احون كييلع نوذخايو كيلع نودهنتيو * مهكاله نوشخإو ضرالا يلع
 نم رحبلا يف ريازجلا برطضتو كتلز موي ننم ريازجلا فاخت نالاو # اهناكس لكل افوخ ةيطعملا ةحودمملا ةنيدملا
 كيلع دعصا ام دفع ةنوكسم ريغلا ندملا لثم ةبرخ ةنيدم كلعجاو برلا برلا لوقي اذكه هنال »* كتايص
 لثم ضرالا قامعا: يف كلنكساو رهدلا بسعش دنع ةرفحلا يف نيلزانلا دنع كلزناو » ريثكلا ءاملا ترمغيو قمعلا

 ٍنوكت الو ثلالبلا يلا كمملساو + ةويعلا ضرا يلع يموقت الب ينكست ال يك ةرفحلا يف نيلزانلا نم يدبالا رقفلا
 ْ ' ظ . * برلا برلا لوقي اضيا

 ظ ' نورشعلاو عباسلا لصنلا

 رجلا لخدم يلع ةنكاسلا روصل لوقتو  احونروص يلع ذخ ناسنالا نبا اي # الياق يلا بيرلا لوق ناكو
 بلق ٍيفزوجا ال * ينسح يلع تععضو انا تاق تنا روصا برلا لوقي اذكه ةريثك ريازج نم بوعشلا رجتمل
 نانبل نم كل تذخا نيبرشلا حاولا نم تاجات كل تمينب ريناس نم ةزرا * انسح كل اوعض كوئب رحبلا

 ريازج نم ةيمنصلا تويبلاو جاعلا نم كلكايه اوعنص كفيداقم اوعنص ناسيب ضرا نم د ادمع كل اوعنصيل

 كل اوناك نهوفادقو رحلا نفس لكو كيارا اووق الاه كيف اوناك نيذلا مهوامكحو بتكلا صياشم * كوربدم

 اراه اذوخو الابن كيف اوقلع نوبرامم لاجر كشيج يف اوناك نويبيللاو نويدوللاو سرفلا * براغملا براغم يلع
 يلع مهباعج ارقلع كجاربا يف ةظفح اوناك كلوح نم كراوسا يلع كشيجو نييدارالا ونب #* كفرش أوعفد

 اديدحو اساهنو امهذو ةضف كلتوق لك ةرثك نم كلراجت نوينوديكرخلا »* كنئسح اولمك ءالراه كلوح نم كسرات

 سان يناواو رشبلا سوفنب كل اوتا .الواه ابيلا دتما امو اهتموح لكو سله #* «تلقوس يف هوعفد اصاصرو ابرسأو
 اورثكا ريازهلا نم كراجت نييدورلا ونب * كقوسل اوعفد الاغبو اناسرفو اليخ اماغرث تيب نم #* كتراجتل اوعفد

 ابايطا ةطنحلا عيبب كتراجت ءالوه ليارسا ونبو اذوهي + كقوسل اوعفد روشرخو ثومرو سيسرث نم تاموقرمو
 نوبلش نم ارمخ ىكلشيحج ةردك نم كلراجت قشمد + كلملتغمل اوعفد ةينوغلقلا» تميرلاو لسعلا لياواو زوميلسو



 يآ

 . * نلامحو شابك لامج كيف اولخد كديب راجت ءالره راذيك ءاسور عبمجو ايبارا * تابكرملل ةراتغم مياببب
 كرام ءالره انحو نارح * كقوسل ابهذ اوطعاو ةبيطلا راجحالاو بايطالا لياواب كراجت ءالوه امغرو اباض راجت

 نوينوديكرشلا * ةينيبرش نفس يف لابح ةموزهج ةراتخمم رياخذو اتوقاي ةراجت نولمح + كرام نامرخو لصوملا
 مير كوفادق اوقاس ريثك ءام يف * رحملا بلق يف ادج تلقُيو تيلتماو كطلتخمب كرامت راسيب كرامت
 باعحساو كوربدمو كوفادق كيطلدخ# نمو كترجاو كشويج تناك “* رحبلا بلق يف كتمشه بونملا

 يف نوطقسي كلططسو يف كلعمج“ لكو كيف كوبراحم كلاجر عيمجو * كيطلتخم نم كوطلتخ#و كتاراشأ
  كيفادق عيمجو مهنفس نع نوردح#و # افوخ اوفا كوربدم كتوص ةخرصب »* كتطقش. موي يف رحبلا بلق
 مهسور يلع بارتلا نوعضيو ةرارمب نوخراصتيو كيلع مهتوص نولدبيو * ضرالا' يلع نوفقي رحبلا ءاسورو كباكرو
 لخاد يف ةلاحلا روص لثم ناك نم نولوقيو ليوعلا كيلع طقس ذا احون كيلع مهونب ذخايو * دامرلا نوشرتفيو
 * ضرالا كولم عيمج تيينغا كطلخ# نمو كراسي نم ممالا تبعوا رحبلا نم ةرجا تدجو اذام * رحبلا

 عيمجو كيفادق عيمج #* طقس كلطسو يف كلعمج“ لكو كطلتخ“ ءاملا قمع ينو رحبلا يف ترسكنا نللاو
 . ةكله ترسو كيلع اورفص ممالا نم راجتلا * مههجو يكبو ةريح اوراح مهكولمو كيلع اوسبرعت ريازهلا ناكس

 ظ ظ * دبالا يلا دعب يريصت تمسلو .

 : نورشعلاو نماثلا لصفلا

 نا لجا نم برلا برلا لوقي اذكه روص سييرل لق ناسنالا نبا اي تمناو # الياق يلا برلا لوق ناكو
 تيطعاو اهلا تسسلو تننا ناسنا تنناو رحملا بلق يف تسنكس هللا تيب يف انا هلا انا تللقو عفترا كبلق
 كمهنبو كتنطفب له # مهتنطنب ءامكح كبدوت مل وا لايناد نم مكحا تننا له # هلا بلقك كبلق
 كبلق عفترا كتوق تمعنص كتراجتبو ةريثكلا تلاتنطفب #* كونك يف ةصفو ابهذ تمعنصو اسشيِح كلتاذل تمعنص

 اه اذه ضوع #* هلا بلقك كبلق تييطعا كنا لجا نم هلالا برلا برلا لوقي اذكه اذه لجال * كتوقب

 * تالهلل كدسح نولزنيو كتدنطف نسح يلعو كليلع مهفويس نولتسيو ممالا نم نيدسفملا ءابرغلا كيلع بلجا انا
 ناسنا تنناف كيلتاق ماما انا هلا انا الياق لوقت له هرحبلا ثملق يف ءاحرجلا تومب تومتو كنوطببهيو

 يلا برلا لوق ناكو * برلا يانوذا لوقي تملكت انإ ينل ءابرغلا يدي يف تومت فلغلا ةرثك يف * هلا تسلو .
 نسح ليلكاو هبشلا عباط تنا برلا برلا لوقي اذكه هل لقوروص.سيير يلع احون ذغتا ناسنالا نبا اي #الياق
 ابصيو اجزوريفو انامرهبو !ذرمزو !دجربزو !نروزال حلاص رجح لك تسسبل تثك هللا سودرف ميعن يف * دجملا ابهذو ةضفو
 عم تقلخ موي ذنم * كلب كيارهاو تزونك تالم بهذلا نمو احبس رولبلاو يبهذلا رجعلاو يداجبو اعزجو
 موي ذنم كمايا يف تننا باعم ريغ ترصو # هيران ةراج طسو يف ترص سودقلا لبج يف كتعند بوراشلا
 لبج نم تمجرخو تاطخاو امثا كلعداغم تالم كترامهت ةرثك نم * كيف ملاظملا تدجو يتح تعنا تمقلخ

 ةرثك لجال كدسح عمم كتنطف تدسفو كنسح كبلق عفتراو .* ةيرانلا ةراجسعلا طسو نم بيوراشلا كلب يتاو هللا
 ١ تسسندو كتراجت تامالظو كاياطخ ةرثك لجال »* كولملا ماما رهتشتل كتملسا ضرإلا يلع كتتحرط كاياطخ

 عييمجو * كيلا نورظني نيذلا عيمج ماما كضرا يلع !دامر كععفداو كلكات هذه كطسو نم اران جرخاو كسادقا
 + الياق يلا برلا لوق ناكو * دباآلا يلا دعب نوكت او ةكله ترص دق دا كيلع نوسبعي ممألا ف كب نيفراعلا

 . كب دجعتاو اديص اي كيلع انا اه برلا لوقي اذكه * لقو اهيلع بنتو اديص يلع كهجو تبث ناسنالا نبا اي

 نيحرج» نوطقسيو كعراوش يف مدلا ريصي د كلب سدقتاو اماكحا كيف عنصا ام دنع برلا انا يلا. نيملعتو
 ةكوش الو ةرارم ةسخن ليارسا تيبل اضيا نوكي الف * برلا انا نأ نوملعيو كلوح نم..نيذلا كيف فويسلاب
 هللا برلا يانودا لوقي اذكه * برلا يانولا انا يلا نوملعيو مهنونيبيو مهب نوطهج نيذلا عيمج نع عجو



 3 اهلج جس ذأ 10 ا هن بوقعي م
 + مييبابا هلاو مههلا ببرلا انا ينإ نوملعيو مبلوح نيذلا' يفو مهرناها ن يذلا متيم

 نورشنلاو عساتلا لصنلأ |

 نمر م كلم انا اه بلا بل لوقي اذكه 4 ا ا

 كمس يلا * هدم اناورامالا يه ل لاقل هراهثا طسو يف ضبارلا ميظعلا نيذتلا

 لا يو ب وكي 1 اطال هن اناعط ل

 01 يس كر دي يو يت ب ع2 * ليارسا تيبل
 * ةميهبلاو ناسنالا كنم كيباو افيس كيلع بملجا انا اه برلا ببرلا لوقي اذكه اذه لجاأل * مهرقح لك

 لجال # مهتعنص اناو مه ي رابنالا نا لوقت كنا ضرع برلا انا ينا نوملعيو ابارخو اكاله رصم ضرا لك ريصتو
 دودح يلاو ناوساو لود نم كابلز تارحأا 0 رصم ضرا عيداو كزراهنا يلو كيلع بلجا 00

 . دعب برلا برلا لوقي اذكه نا *روكلا مف مهبرذأو ملا 8 رصم رذباو نس نيعبرأ ريصت بارا د :

 يع واما بادو ارا تيل لا رسل + ملا يف يربك اونوكي و ىليلق
 برلا لوق ناك لوالا رهشلا نم موي لوا يف نيرشعلاو ةعباسلا ةئسلا يف ناكو * هبرلا يانوذا انا ينأ نوملعيو
 لكو .يشلل سار لك روج ىلع ةميظع ةيدوبع هشيج دبعتسا لباب كلم رصفتخا نأ نانسنالا نبا اي + الياق يلا

 لوقي اذكه اذه لجال + ث اهيلع اهردبعتسا يتلا ةيدوبعلا نم روص يلع هشيجل الو ةرجا هل نكت ملو تاحارجلل فنك
 ةرجا ريصتو اهميانغ منغيو اهبهن" بمهنيو اهترثك ذخايو رضع ضرا لباب كلم رصنتخال يطعا اه برلا برلا
 مويلا كلذ يف * برلا برلا لوقي اذكه رصم ضرا هل يطعا روص يلع هدبعتسا يذلا هشيج'ضوع * هشيجل

 ' 0 ا لا كلا ظ

 . نوثلثلا لصفلا .

 موي نآل + . مويلا بنا فا برلا يانوبنا لوقي اذكه لقو بسنت ناسنالا نبا اي # الياق يلا برلا لوق ناكو
 نوطقسيو ةشبهلا يف قلقلا نوكيو نييرصملا يلع فيسلا .نوكيو د ممألا ءاهنا نوكي ةباحس موي بيرق برلا

 ينب نمو نيطلتخملا عيمجو ةبونلا لهاو نويذوللاو نويشطيرتالاو سرفلا اهراسي ذخاتو *رصم يف نيحرجم
 فيسلاب اهبف نوطقسي ناوسأ يلا لودهع نم أاهتوق ءايربك طعتتو رصم .مياعد طقستو * فيسلاب نوطقسي اهيف يدهع

 نا ببرلا انا نا نوملعيو * هبارملا ندم طسو يف اهندم ريصتو ندلبلا طسو يف برختو #* هبرملا يانوذا لوقي

 نوكيو ةشيحلا, اوكلبهيل نيعرسم نوري“ جرخت مويلا كلذ يف # اهينيعم حيمج رسكنتو رصم يلع اران يطعا
 كلم رصنتبتا ديب نييرصملا ةرثك كلها برلا برلا لوقي اذكه * يتأ وه اه هنال رصم موي يف اهيف قلقلا

 نم ضرالا يلتفتو رصم يلع .مهفويص مهعيمج نولوتسيو اهوديبيل نولسرم ممالا نم نودسفم هبعشبو # لباب
 برلا لوقي اذكح نلل * تمملكت هبزلا انا ءابرغلا ديب اهلامك» ضوللا ا م مهراهنا لعجاو # ءاحرجملا



 يلع اران يطعاو سيروثاف ضرا ديباو »* دعب نونوكي لو رصم ضرا نم ءاسورلاو فنم نم ءامظعلا كلهاو برلا
 يطعاو * فنم ةرثك كلهاو رص, ةوق نياص يلع يبضغ بكساو * يرتشملا ةنيدم يف اماقتنا عنصاو نام
 فيسلاب ةطسبو سمشلا ةنيد.م نابشو هايملا رجنتتو * يرتشملا ةنيدم يف ةملثلا ريصتو ناص كلهتو رصم يلع اران
 .ايربك كانه ديبتو رصم نكاسم كانه رسكأ ا دنع راهنلا ملظي صانفط بو * نبهذي يبسلا يف ءاسنلاو نوطقسي
 ةنسلا يف ناكو * برلا انا يلا نوملعيو رصم يف اماكحا عنصاو »* نوقاسي نويبسم اهتانبو ةباجسلا اهاشغتو اهتوق
 : نوعرف يعارذ ترسك ناسنالا نبا اي  الياق يلا برلا لوق ناك رهشلا نم عباسلا يف لوالا رهشلا يف رشع ةيداحلا
 لوقي اذكه اذه لجأل » افيس لوانتيل ةرق يلمعيل امهرم هيلع يطعيل افشلا يطعيل لاسي سيل وه اهورصم كلم
 معلا نيب رصم رذباو #* هدي نم هفيسب يمراو نيتعيفرلا هيعارذ رسكاف رصم كلم نوعرف يلع انا اه.برلا برلا
 منغيو اهبهن بهنيو رصم يلع هب يتايو هدي يف يفيس عفداو لباب كلم يعارش يوقاو روكلا يف مهيرذاو
 كلم ديب ينيس يطعا ام دنع برلا انا ينا نوملعيو ناطقست نوعرف اعاردو لباب كلم يعارذ يوقاو # اهميانغ
 0 * برلا انا نا نييرسملا عيمج ملعتو نادلبلا يف مهيرذاو ممألا يفرصم رذباو »* ةدميو لباب

 نوثلثلاو يداحلا لصفلا
 لق ناسنالا نبا اي *الياق يلا برلا لوق ناك رهشلا نم موي لوا يف ثلاثلا رهشلا يفرشع ةيداحلا ةنسلا يف ناكو

 ناصغالا يف نسحو نانبل يف ةنيبرش لصوملا اه * كعفرت يف كتاذ تمببش !ذامب هترثكلو 'رصم كلم نوعرفل
 لسراو هسورغ لوح ةراهنا يرج هعفر قمعلاو هاشنا ءاملا # هتساير تراص بحسلا طسو يفو هتمظع يف عفترمو
 نم هناصغا تلاطو باغلا رج عيمج نم رثكا هتمظع تمعفترا اذه لجا نم #* باغلا رجش لك يلا هنوهش

 لك لظتسا هلظ تمحت باغلا شوحو تدلو هناصغأ تمعنو ءامسلا رويط لك تششع هعورف يف #* ريثكلا .املا

 تازرا اهسفن يه . * ريثكلا ءاملا يف تراص هلوصا نال هناصغا لوط لجال هعافترا يف انسح راصو د ممالا ةرثك

 هللا سودرف يف ةرجش لك هناصغاب تابيبش نكت مل بلادلاو هعورفب ةهيبش تسيل تاربونصلاو هللا سودرف يف
 برلا لوقي اذكه اذه لجال .* هللا ميعن سودرف رج* ةورياغو هناصغا ةرثك لجأل »* هنمبح يف ههبشت تسيل

 هتملساو د هعفرت يف ةترظنو بعيسلا طسو يف كتتساير تييطعاو كتمظعب اميظع ترص كنا: لجا نم برلا
 ندملا عيمج يف لابجلا نم هولزناو ممالا نم نودسفملا ءابرغلا هولصاتساو * هكاله عنصو ممالا سيير يديا يلا
 هتطقس ىلع .#* هوسادو ممالا بوعش مهرتس نم اولزنو ضرألا نم ةعقب لك يف هعورف ترسكتو هناصغا تمطقس
 ين "يتلا رجشلا عيمج هتمظعب عفتري اليك * لقعلا شوحو لك تبراص هعورف يلعو ءامسلا رويط لك تمحارتسا
 2 قمع ين اعيمج توملل اوملسأ ءاملا يبراش عيمج نبعافترا يف فقي و يبعتلا طسو يلا نهتساير يطعت الو ءاملا
 هيشغ ميحلا يلا لزن موي يف برلا برلا لوقي اذكه- :#٠ ةرفحلا يف نيلزانلا عم رشبلا ينب طسو يف ضرالا
 + هب تلعلا باغلا رجش عيمج ناثبل هيلع مانو ءاملا ةرثك تععنمو اهراهنا تمعنمو قمعلا هيلع تمقاو نزلا
 عيمج لفسا ضرالا يف هتلسو ةرفحلا يف نيطبابلا عم ميحملا يلا هتردحا امل ممالا تلزلزت هتطقس توص نمو
 تمت نونكاسلا هتيرذو ميعملا يلا هعم اولزت ءااه ناو * ءاملا تابراش عيمج نانبل نم ةراتخملاو ميعنلا رهش
 نينوتح“ ريغلا طسو يف ضرألا قمع لا ميعنلا راجملا عم لزنا تمهبشت اذامب د نكله مهتايح طسو -يف هرتس

 * برلا برلا لوقي هتيب لكو نوعرف اذكه فيسلاب نيدورجفلا عم عجتض'

 ' نودانلاو يناثلا لصفلا

 نبأ اي  الياق يلا برلا لوق ناك رهشلا نم موي لوا يف رشع يناثلا ربشلا يف رشع ةينانلا هنسلا يف ناكو
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 يانوذا لوقي اذكه لوقتو بسنت ناسنالا نبا اي * الياق يلا برلا لوق ناك» #* هلالا برلا لوقي نوكيو يتاي
 مبذا لاصيتسلل دعتسا لاقصلل ريصت يكل دتحا احبذ مبذت يكل * بضغاو دتحا فيسلا اهبا فيسلل لق برلا

 حرصا #* لاتقنا دي يلا عفديل لوقصم دعتسم وه بفيسلا هدي كسسمتل ادعتسم هاطعاو #* ةبشخ لك حرطاو لذرا
 * يبعش يف راص فيسلا يلع ناكسلا ليارسا يعدقم لك يف اذه يبعش يبث راص اذه نال ناسنالا نبا اي لولوو

 نبا اي تمناو * برلا برلا لوقي نوكي ال تييصقا ةليبق تناك نا اضيا رربت هنال تلديب قفص اذه لجال
 يك * مهريخلو ميظع احرجلا فيس ءاحرجلل وه ثلاثلا فيسلا فيسلا فعاضو دي يلع ديب قفصو بنت ناسنالا
 *. لاقصلل انسح راص مبذلل انسح راص فيسلا مبذل نوملسيو مهباب لك يلع ءافعصلا رثكتو بلق لك لصاتسي

 انا تليف يبضغ لعشاو يدي يلع يديب قفصا اناو »* كهجو موقي ثيح راسيلا نعو نيميلا نع دتحا ضمأ
 فيس امهيف لخديل نيقيرط كتاذل هبتر ناسنالا نبا اي تنناو # الياق يلا برلا لوق ناكو * تملكت برلا
 ءادبم يلع بترتو #* ادي ةنيدملا قيرط ءادبم يلع ناييهيو ناتسايرلا جرح ةدحاو ةدلب نم لباب كلم

 كلم نا لجأ ض * اهطسو يف ميلشروا يلعو ةيدوهيلا يلعو نومع ينب يلعو ثابر يلع فيسلا لخديل قيرطلا

 قمريل عبتيو تاتومنملاب لاسيو امهم. يمريل اميجنت مهني نيقيرطلا ءادبم يلع يلوالا قيرطلا يلع فقي لباب
 اجايس عضيل طايعب اتوص عفريل خارصب همف متفيلو اجايس اهيلع عضيل ميلشروا يلع ميجنتلا راص #* هنيمي نع
 لجأل #* اهركذيل مهتامالظ ركذتي وهو مهماما امين“ مجن# نم لثم مهل وهو 2 مدا ايما
 مكقافن عيمج يف مكاياطخ يرتل مكقافن فشكني ام دنع مكتامالظ متركذت مكنا لجا نم هلالا برلا برلا لوقي اذه
 هموي يتا يذلا ليارسا مدقم ميثلا سجنلا اهيا تنناو * نوكلهت اهيف اهومتركذت مكنا لجا نم مكلامعا فو

 يلا نوكي اذه هل يذلا ليلكالا هنع عضو ناسليطلا عزنا هلالا برلا برلا لوقي اذكه د هملظ تمقو يف هتياهنو
 يتالا يتاي نا يلا نوكي اذه هل يذلا هعضا املظ املظ # عضاوتملا تمعفر عفترملا تللذا هعفداو يتالا يتاي نا
 فيسلا لوقتو 000 نومع يبل هلالا برلا لوقي اذكه لوقتو بسنت ناسنألا نبأ اي تمناو * هل هعفداو

 يلع كملس# ابذاك الطاب مهنلو ةلطابلا كتيورب #0 قربت يكل مق كاالهلل !درجو ميذلل ايصئنم دعتسا فيسلا

 ترص هيف يذلا عضوملا اذه يف لحت ال عجرا #* مهملظ تقو يف مهتياغو مهموي يتا نيذلا ةمئثالا .احرجلا باقر
 مجهم لاجر يديا يلا كملساو كيلع فنا يزجر رانب يبضغ كيلع قيراو * كنيدا ةيصاخلا كضرا يف
 انا ينل لجأ نم ركذ كل نيكي ؟ تابوا ذب و ردي انس 144 ييسر الا كودسفيل # ةلدق
 "ديول

 نورشعلاو يناثلا لصفلا ْ
 اذكه # لوقتو اهماثا اهل رهشاف ءامدلا ةنيدم مكاحت سيلا ناسنالا نبا اي تمناو # الياق يلا برثا لوق ناكو

 يسميتتل ” ع تدل عنصتو اهنامز يتايل اهطسو ف ءامدلا ةقرهملا ةنيدملا اهتيا هلآلا برلا برلا لوقي
 اذه لجأل تكلينس نامزب تيتاو كمايا كتربرق تلسهنل مهيتعدص يتلا كتاركفبو تلطقس مييتقر هأ يتلا مييامدب

 ةسجنلا اهتيا كلب نوبعليو كنم اديعب تاديعبلاو كيلا ةبير يرق * روكلا لك يف ابعلو ممالل اراع كتعفند
 + امد اوكفسي يكل كيف اوعمتجا هبيرق عم دحلاو لك ليارسا تيب اومدقم اه. #* ماثالا:ةريثكلاو ةامسملا
 * كيف ةلمرالاو ميتيلا يلع اووقتو كيف ملاظملاب اوددرت ليخدلا عمو كيف مالو بالا يف ءوسلاب اوملكتو
 لابجلا يلع اولكاو امد كيف اوكفسي يكل كيف اوراص صوصللا لاجرلا . * كيف يتوبس اوسجنلو يسادقا اونهتماو

 ينز .دحاو لك * كيف اولذا ثسماطلا تاساهنبو كيف بالا .ئيضف اوفشك .* .كطسو يف .ةيطغلا اوعنص كيف ظ
 يكل كيف اشرلا اوذخا .* كيف .هيبا ةنبا هتخا لذا دحاو لكو قافنلاب هتخا سجن دحاو لكو هبحاص ةارماب

 * برلا برلا لوقي ينوسن مهنال كتوق لكب يذلا كحيبق لامك لمكاسو كيف امهرذخا فيعضتلاو ابرلا امد اوكفسي



 كاسمت وأ كلببلق فقي له »* كلطسو يف ةرياصلا كيامدبو هيتعنص امب كيبصقال يدي يلع يديب برضا اناو
 ينغتو نادلبلا يف كرذباو ممالا يف كقرفاو * عنساسو تملكت برلا انا كب اهيف عنسا ئتلا مايا يف كادي
 ' ناسنالا نبا اي #* الياق يلا برلا لوق ناك» * برلا انا ينا نيملعتو ممالا مام كئراو * كنم كتسامن
 اذكه لق اذه لجال #* وه طلتخ“ ةضف طسو يف صاصرو ريدصقو ديدحو ساما اطلتخم ليارسأ تميب راص دق اه

 ' امك + ميلشروا طسو يف مكلبقا انا اه اذه لال ادحاو اجازتما اعيمج مترص مكنا لجا نم هلالا برلا برلا لوقي
 يرجرب مكلبقا اذكه اهكبستل رانلا اهيلع ضفنتل رانلا نيمق طسو يف ضاصرلاو ريدصقلاو ديدعلاو سامتلاو ةضفلا لبقت
 طسو يف ةصفلا كبست امك * هطسو يف نوكبستو يزجر رانب ةخشن مكيلع صفناو * مككبساو مكعمجاو يبضغبو
 اي # الياق يلا برلا لوق ناكو #* مكيلع يبضغ تقرها برلا انأ نا نوملعتو هطسو يف نوكبست اذكه نوتالا
 ةرياز دسا لثم اهطسو يف اهومدقم يذلا *رطم كيلع لزني او ةروطمم ريغلا ضرالا تنا ابل لق ناسنالا نبا
 يسومان اوفلاخ اهتنهكو * كلططسو يف نرثك كلماراو ملظلا يف اشرلا نوذخاي. ةوقب سوفنلا نولكاي افاطتخا نوفطتخي
 تسسهتو .يتوبس نع مهنويع اوطغو يقنلاو يقن ريغلا نيب اوقرفي ملو سمنلاو رهاطلا نيب اوقرفي ملو يمادقا اوسجبنو
 اهوايبتاو #* اراثكتسا اورثكتسي يكل امد اوكفسيل افاطتخا فطتحمت بايذ لثم اهطسو يف اهواسور + مهطسو يف

 * ملكتي مل برلاو برلا يانوذا لوقي اذكه نيلياقت بذكلا نومجناو ليطابالا نورظني نوطقسي مهونهد نيذلا
 * مكحا نوفرصتي ال ليخدلا عمو نيكسملاو ريقفلا يلع نووقتي افاطتخا نوفطتخلو ملظلا دصتري ضرالا بمعش
 يلا اهيحسمأ الا ضرالا لجا نم بضغلا نمز يف يبجو ماما فاصنالاب امياقو ةماقتساب افرصتم الجر مهنم تببلطو
 * برلا برلا لوقي مهسوور يلع مهقرط تميطعاو اهيصقال يزجر رانب يبضغ اهيلع تققرهاو # دجا ملف ةياغلا

 نورشعلاو كثلاثلا لصفلا

 . كانه امهبيبش يف رصمب اتنزف * ةدحاو مال ناتنبا ناتارما ناك ناسنالا نبا اي # الياق يلا برلا لوق ناكو
 تئانبو نينب اتدلوو يل اتراصو اهقخا ابيلواواو ةريبكلا الواو امهامساو #* امهترذع تدسف كانه امهيدك تطقس
 * ابل نيبيرقلا نييلصوملا يلا اهيقاتشم يلا تللامو ينع اللاو تننزو * ميلشروا ابيلواواو ةرماس الاو امهامسأو
 اونب مهيلا اهانز تنطعاو * ليلا يلع نوبكري ناسرف نوراتخ“ نابش ميلك ءارما نيمدقم ايتوقاي نيسباللا
 رصم نم اهانز كثرتت ملو * تمسسج“ اهلامعا عيمج مهيلا تلام نيذلا عيمجبو مبلك نوراتخ# نييلصوملا
 يل ابيقاتشم يديا يلا اهتملسا اذه لجأل ج# اهيلع مهانز اوقرهاو اهترذع اودسفا مهو اهتبيبش يف اهعم اومان مبنال
 ءاسنلل انيدح تراصو فيسلاب اهولتقو اهتانبو اهينب اوذخا اهتروغ اوفشك مهو # مبيلا تلام نيذلا نييلصوملا يديأ
 يلا + اهتخا ينز ,نم رثكآ اهانزو اهنم رثكا اهعضو تدسفاو ابيلواوا اهتخا ترظنو ه# اهتانبل اهيف ماقتنالا اوعنصو
 مهعيمج ليغلا يلع نوبكارلا نسحلا ريفربلا نيسباللا اهنم نيبيرقلا ءارمالاو نيمدقملا تلام نييلسوملا ينب
 نيروصم .الاجر ترظنو اهانز يلا تداعو #+ نينثلا نم تسسجمت ةدحاو اقيرط نا تيارو * نوراتخم نابش
 مهسور يلع تاغوبصم بياصعو مهاقح يلع فانصاب تاقطنمتم #* شقنب تاروصم نيينادلك روص طياحلا يلع
 يلا مهلا السر تلسراو اهينيع رظنب نهيلا تلامو # نبتدلب ضرا نيينادلكلا ينب هبش نهعيمج ثلثم رظنم
 اهسفن تدعبو مهب تسسجنتو اهانزب اهوسجنو نيحارتسملا عجتم يلا لباب ونب مهيلا اوتاف * نيينادلكلا ضرا
 كلانز ترثكاو #* اهتخا نم يسفن تدعب امك اهنم يسفن تدعبو اهيعيضف عسفشكو اهانز تمفشكو * مهلم'

 ريم#لا لثم مهداسجا تناك نيذلا نيينادلكلا يلا تلمو *رصم يف تينز ابيف ينلا كتبيبش مايا يركذتل
 ريبثا انإ اه برلا برلا لوقي اذكه ابيلواوا اي اذه لجال *:كتبيبش مثا ثدهعتو + مهركاذم ليلا ركاذمو
 ثوكاف نيينادلكلا عيمجو لباب ينب +* تلوح نم كليلا مهبلجاو مهنم كسفن تدعب يتلا كيلع كيقاتشم
 يلع ناسرفلا نييمسملاو نيثلثملا عيمج ءارمآلاو داوقلا نيراتخملا نابشلا مهعم نييلصوملا ينب عيمجو ذولو توسو
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 كيلع نوقليو لابنو ةسرتا بوعشلا سيف هه نلسرفو تابكرم .ايبرجلا نم ١ كيلا نوتاي مهعيمج * ليغلا

 كعم نوعنصيو <كين يتريغ عفداو #* مهءاكحاب كنم نومقتنيو امكح مهيجو ماما لل كلاس كارد. نم اهرخ
 كلاياقب نوديبيو كتانبو كينب نوذخاي مه فيسلاب كاياقب نولتقيو .كنإذاو كفنا :نوعزنيو يبضغ زجرب
 نيعفرت الو رصم نع كانزو كقافن كنع بنرصاو- * ُتراغتنا يناوا نوذخايو كبوث تلنع نوعلخو *راثلاب
 كيضغبم يديا يلا كعفدا انا اه برملا برلا كوقي اذكه اذه لجال *  اضيا'رصم نيركذت الو مهيلا كيينيع

 ةحوضفمو ةنايرع يريصتو ثلدكو كباعتا عيمجح نوفخايو ةضغبلاب كليف نوعنصيو * مهنم كسفن تدعب نيذلل :
 # دبا هيعمل ممألا فلخ تمينز ام ددع هذه كب عبص هتلانزف #* كقافنو كانز' ةنئيصف . فشكمتو

 قيمعلا يبرشت كتخا ساك برلا برلا لوقي اذكه .# كيدي يف اهساك عفداو كلتخا قيرط. يف فمقلطناو
 بفرصأو 0 52 هيبرشتف ةرماس تككتخا ساكو ةبابالا ساك الالعنا يلممتو أركس يلمكتل .' * عرفملا عسمأولا 1

 نم هبرلا يانوفا لوقي اذكه اذه لجال * بمرلا يانوذا لوقي تمملكت انا ينا لجا نم اهروهش سوورو اهدايع
 ناسنالا ىبأ أي يل برلا لاقو * تلانزو كلفعض يذعن تمناو تكادسح ءارو. ينينحرطو ينيفيسن كنا لحأ

 نيذلا امهداللاو تمقسف امهراكفا لثم امهيديا يف مدلاو اتقسف امهنال * امهماثاب امه يفت ابيلواواو الواوا مكاحت تنا
 امهدالوا اتحد ام دنغو # يتوبس اتسندو يسادقا اتسع يل اتعنص هذهو . * اراهن رانلاب مهاعقرحل يل مهاقدلو

 نيذلا ديعب نم نييتالا لاجرلل امهناو د يتيب طمو يف اتعنص اذكه امهنالو اها_ينتل يسادقا 1 اتلخذف امهمانصال
 شورغم ريرس يلع اتسلجو # ةنيزب اننيزتو امهنيعا اتلماو اتمعتسا تققولل اعم امهوتا املف الدر اتلسرا مهيلا

 نييتالا سانلا ةرثك نم لاجرلل امهلوصوم توص اتعمساو د» امهب اتحرف ينيزو يروخو امهبجو ماعا ةنيزم ةديامو
 ةيناز لامعاو اتقسف ءالواهب سيلا تملقو * امهيسار يلع رخف ليلكاو امهيديا يلع ةروسا امهل اوعفدف ةيربلا نم
 لاجرو -# امثا اوعنصيل ابيلواوا يلو الواوا يلا اولخد اذكه ةيناز ةارما يلا اولخد امك امهيلا اولخدف  اتنز
 5 لوقي اذكه هنال :* امهبديأ ف 7 ناتقساف امهنال 1 ماقعنابو ن تاقساف ا أمهنم نوهقتنيو مه نوقي دص

 عنديو # نونافلك سلس و ةرسنلا هيد ا لو . ضرالا . 2 قافنلا 5 2 نوتؤيب 000 58 نهينب

 0 بلا برلا انا يلا نافلغتو امكتاركف اباطخ ناذخاتو امكيلع امكقاغن

 نورشعلاو عبارلا لصفلا
 0 ناسنالا نبا اي # الياق رهشلا نمنرشاعلا يف رشاعلا ربشلا يف ةعساتلا ةنسلا يف ىلا ببرلا لوق ناكو

 بنيبلا ىلع لقو #*.مويلا اذه راهن نم ميلشروا .يلا لباب كلم لصم هيف يذلا ا
 هعضب لك اعضب هيف عيضو ا سو لا ا برلا يانودأ لرقي ال 8 و خم رمرعملا

 اهبف بيصنملا هيف يذلا لجرملا ءامدلا ةنيدم اي ىبرلا بلا لوقي اذكه اذه لحألل #* اهنعت ماظعلا ل

 | ملو هتعضو رجح يلعو نياك اهيف اهعد. نال  اهبيصت مل ةعرقلاو اهوعطق الصو السو اهنس رخل .مل اهمثاو لجيملا
 نم  يليضي يكل سلما رجح يلع اهمد تيبص ةازاجيلل طغسلا دعصيل * بارتلا هيطغبر اليل ضرالا يف هلعججي
 جيضنيو راذلا حرسأو * بطحلا رثكاو عضوملا مظعا انا مدلا ةئيدم اهتيا بابرالا بر لوقي اذكه كلذ لجل

 متيو اهلخاد اهتساجل بوذتو اهسند اسامتيو رمجلا يلع نايلغلا تبثاو :* قرحمت ماظعلاو انايلغ .يغيو معلا
 كنالي ينزملاب اهتساجن يلع # اهازج نوكي رانلاب نكل اهمثا ةرثك اهنم يرخي الو ليلظلا' نيتلا لثمك لاهازج
 كلدب يتأود تمليق برلا نإ .*.. يببصف كليف 'يدهي نأ ىلا نيكرتت.ال اضياو كسند نع نيقنتست ملو تمفظنت

 بولا لوق يلع ناكو »* باير بر لوقت ثيمكاحا ثالعفو كلقيرط بسحو محزا الو قفشا الو فورتا الو هلعفاو
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 :» كلتعمد ضصيغت الو يكبت الو.حونت الو ةثغب ةيرصب كينيع ةوبش كنم ذخا انا اذه ناسنألا نبأ اي #* لوقي ذا

 يلع مثتلت الو كيفخ كيلجر يف لعجاو كيلع دشف كبايثو عنصت لو ةحانمو يتوملا مدي بذعتت كنكل

 امك تلعف رخالا مويلا يف دغللو ةيشع يتارمأ تمتامو بسعشلل ةركب تماقو »* لكات 2 ناسنالا زبخو كنيتفش

 لوق لوقي نا * يلع ناك برلا مالك تللقف تع ىلا اذه ام انربحت ا بععشلا يل لاقو * ترما

 مكتانبو مكيدبو مكسفنا ةرافكو مكنيعأ ةوبشو مكزع دج“ يسدقم سندا أذوه بابرالا بر لوقي اذكه ليارسا تميبل .

 اوصقت الو # اولكات ال ناسنالا زبخو نومثتلت ال مكهافش يلعو تمعنص امك نوعذصتو #* نوعقوتي برحلاب مكتفلخم“
 نوكيو ٠ * هيخا يلع ناسنالا ازعتيو مكمثا نم اوقفعتو نوحونت الو نوكبت الو مكلجرا يف نوكت مكفافخو مكروعش
 عرتنا يذلا مويلا يف ناسنألا اهيا تمننا * برلا انا يلا نوملعتو اولعفا اذكه لعف يذلاكو ةمالع مك لايقزح

 بئلتنملا .كيتاي مويلا كلذ يف 0 مهتادبو مهيدبو مهسفنا ةرفغمسو مهتيعأ ريكو مير د عجم

 نوملعتو هيا ل ا مويلا كلذ ين بلقنملا هك * كعساسم ين كعمتسيو

 7 بدرلا انا ا

 نورشعلاو سماحتلا لصفلا 1
 لوقتو * مهيلع بنتو نومع يلب يلع كبجو تمبث ناسنالا نبا اي ٠ * الياق يلا برلا لوق ناكو

 اهنال يسادتقاب تمتتمش كنا .لجا نسم برلا يانوذا لوفي اذكه بمرلا يانوذا لوق اوعمسأ نومع ىنبل

 مداك ينبل مكملسا انا اه اذه لحال 7 + يبسلا ف يضم هناأل ادوهي كتميببو «تمينف ايندل ليارسأ ضرابو كتمسن كت:

 ”ةنيدم عفدأو د كثكامسد نوبرشي . .كواهو كتارمت نولكاي .ةكواه مهنكأسم نوطعيو كيف مهلامعب نودكسيو اناريم 1

 برلا برلا لوقي !ذكه هنا لجا نم #* برلا انا يا نوملعتو فارخلا يعارمل نومع ينبو ٍلبالا يعارمل نومع
 ددنمعا انا اه اذه لجاأل »* ليارسأ ضراب كلسفن نم تسمشو كلجحرب تقفخو كتيب تقفص 3 لجا نم

 :* برلا انا نا نيملعتو كلاليلاب ككلهاو بوعيشلا نم كلصاتساو .ممالا يف فطغخلا كعنداو كيلع يدي
 »* أدوهيو ليارسا تريب كلذك معألا عيبمج لثمك اه تلاق باوم نا لجا نم برلا يانودا لوقي اذكه

 عوبني قوف ثوميساثاب تيب ةراتخملا ضرالاك هنيراعم فارطا ندم نم باوم فنك ملخا انا اه اذه لجا نم
 و هي ا ل واو وسو ب اروبا ل * رحبلا لحاس ىلع يتلا ةنيدملا
 تمرعئنص مودا نأ لحا نم يانودا برلا لوقي اذكه »* برلا انأ يأ نوملعتو اماقثنا عسصاس ا

 ندماف برلا يانوذا لوقي اذكه اذه لجال # اماقتنا اومقتناو اودقحو اكذوبي ,تميهب .اماقتنا مبماقتنا دنع

 * فيسلاب نوطقسي ناماث نم نيدورطملاو ابارخ اهلعجاو ةميهبلاو ناسنالا .اهنم لصاتساو مودا يلع يدي.
 3 0 يانوذا . لوقي يعاقتنا نوملعيو يبضغكو يزجرك نوعنصيو ليارسا بعش يديب مودا يلع يماقتنا يطعأو
 نيحرف اماقتنا تسماقاو ماقتنالاب تسعنص ليامقلا ءايرغلا نأ' لجأ نم برلا يانولا لوقي اذكه اذه لجل

 . ةبيرغلا ليابقلا يلع يديب ددمأ انا اه برلا يانودا - لوقي اذكه ف لحال #» دبالا يلا اودسفييل سفنلاب

 برلا يانوذا ينا نوملعيو اميظع اماقتنا مهيف عسنصاو د رحبلا لحاس دنع ناكسلا اياقبلا كلهاو ةاصقلا لكصاتساو
 ظ * مهيلع يماقتنا يمعا ام دنع

 ظ نورشعلاو سداسلا لصفلا
 نا لجا نم ىاسنالا نبا اي # الياق يلا ببرلا لوق ناك رهشلا نم موي لوا يف رشع ةيداهلا ةنسلا كا
 انودأ لوقي اذه لحال سعي ةولمملا تسمعجر 0 تنكله ثيرسك. امعن 0 يلع ---

_ 



 لوقي تمملكت انآ ينال رحجبلا طسو يف كابش مطسم ريصثو + ءاسلم ةرخص اهريصاو اهيلع اهبارت يرذاو كجورب
 يانودا لوقي اذكه هنال * برلا انا ينا نوملعيو نولتقي .ارفصلا يف اهتانبو #* ممالل ابهن ريصتو برلا برلا
 ناسرفو تابكرمو ليخب وه كولملا كلم .ايبرجلا نم لباب كلم رصنتخب روص اي كيلع بلجا انا اه برلا
 كيلع ينبيو ابقرم كيلع يطعيو فيسلاب ءارعتلا يف نيذلا كتانب لتقي اذه * ادج ةريثك بوعشو عمجتو
 * هفويسب كجوربو كراوسا مديهيو كيلع هبارح عفديو #* ملسلا .يمارمو اجايس كلوح نم كريلع عنصيو

  لخدي امك كباوبا لخدي نيح كراوسا .لزلزقت هبكارم تاركبو هناسرف ثوص نمو مهرابغ كاشغي هلويخ ةرثك نمو .
 يلع كنتوق ماوق لزنيو فيسلاب كبعش لتقيو كعراوش عيمج نوسودي هليخ رفاوح # ءارحتلا نم ةنيدملا يلا
 يف كبارت عضيو كباشخو كتراهحو ةاهتشملا كتويبو كراوسا مدهيو كانغ مئغيو كشيِج بهنيو #* ضرالا
 نينوكت اسلم ةرهص كريصاو + اضيا كليف عمسي 3 تلنابديع توصو كيهالم  ةرثك لحو +« رحبلا طسو

 برلا برلا لوقي اذكه هنا لجا نم #* برلا يانوذا لوقي تمملكت انا ينل دعب نيئبت الو كابشلل اهطسم

 لزنتو * ريازجلا لزلزتت كطسو يف فيسلا درجت ام دنع كاحرج دهنتت ام دنع كتلز توص نم سيلا روصا
 نومانيو الهذ نولهذيو عونملا مهبوث نوعلخو مهسور نع تاجاتلا نوعزنيو رجلا مما نم ءاسورلا عيمج اهيسارك نع

 اهتيا رحبلا نم تيلعلا فيك نولوقيو احون كيلع نوذخايو كيلع نودبنتيو »* مبهكاله نوشخاو ضرالا يلع
 نم رحل يف ريازجلا برطضتو كتلز موي ننم ريازجملا فات نالاو #* اهناكس لكل افوخ ةيطعملا ةحودمملا ةنيدملا
 كيلع دعصا ام دفع ةنوكسم ريغلا ندملا لثم ةبرخ ةنيدم كلعجاو برلا برلا لوقي اذكه هنال * كتايم
 لثم ضرالا قامعا يف كننكساو رهدلا بمعش دنع ةرفعلا يف نيلزانلا دنع كلزناو # ريثكلا ءاملا كرمغيو قمعلا
 ٍلوكت الو كلالبلا يلا كملساو # ةويعلا ضرا يلع يموقت الو ينكست ال يك ةرفحلا يف نيلزانلا نم يدبالا رقفلا

 ش ْ . * برلا برلا لوقي اضيأ

 ظ ْ نورشعلاو عباسلا لصنلا

 رجلا لخدم يلع ةنكاسلا روصل لوقتو * احونروص يلع ذخ ناسنالا نبا اي # الياق يلا برلا لوق ناكو
 بلق يفزوجا الا * ينسح يلع تععضو انا تفاق تما روصل برلا لوقي اذكه ةريثك ريازج .نم بوعشلا رجتمل
 نانبل نم كلل تذخا نيبرشلا حاولا نم تاجات كلل تينب ريناس نم ةزرا # انسح كل اوعض كوئب رحل
 ريازج نم ةيمنصلا تويبلاو جاعلا نم كلكايه اوعنص كنفيداقم اوعنص ناسيب ضرأ نم * ادمع كل اوعنصيل

 اسيلا ريازج نم ريفربو توقايلا ةشللبرس افرش كلل عضويل اشرف كل راص رصم نم تاعونتم عمم ناوجرا' * دنهلا .
 ءالواه كيف اوناك نيذلا روص اي تاوامكح كيفادق اوراص نويدارالاو اديص نوتكاسلا تلواسورو * كتيدرا راص
 كل اوناك نهوفادقو رحملا نفس لكو كيارا اووق ءاواه كيف اوناك نيذلا مهوامكحو بتكلا ضياشم * كوربدم

 اراه !ذوخو الابن كيف اوقلع نوبراممت لاجر كشيج يف اوناك نويبيللاو نويدوللاو سرفلا * براغملا براغم يلع
 يلع ميباعج اوقلع كجاربا يف ةظفح اوناك كلوح نم كراوسا يلع كشيجو نييدارالا ونب * كفرش اوعفد
 اديدحو اساحنو ابهذو ةضف كتوق لك ةرثك نم كرامت نوينوديكرخلا * كنسح اولمك ءالباه كلوح نم كسراحت
 سان يناواو رمبلا. سوفنب كل اوتا .اواه ابيلا دتما امو اهتموح لكو سله #* «تلقوس يف هوعفد اصاصرو ابرسأو
 اورثكا ريازجلا نم ثلراجت نييدورلا ونب * كلقوسل اوعفد الاغبو اناسرفو اليخ .اماغرث تيب نم #* كترامتتل اوعفد
 ةعيم كطلتخغم ةرثك نم كتراجت اسانا * ثرجا نيقاسملل تضوع نوقاسي باعتالاو جاعلا باينالا كترامت
 ابايطا ةطنحلا عيبب ثاراجت ءالوه ليارسا ونبو اذوهي د كتقوسل اوعفد روشرخو ثومرو سيسرث نم تاموقر مو
 نوبلش نم ارمخ كلشيج ةرثك نم كراجت قشمد * كطلتغمل اوعفد ةينوفلقلاو تيزلاو لسعلا لياواو ةضبلسو
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 . * نلامحو شابكو لامج كيف اولخد كتديب راجت ءاره راذيك ءاسور عيمجو ايبارر »* تابكرملل ةراتخ“ مياببب
 كرام ءالوش انحو نارح #* كقوسل ابهذ اوطعاو ةبيطلا راجحالاو بايطالا لياواب تلراجت ءالوه امغرو اباس راجت
 نوينوديكرشلا + ةينيبرش نفس يف لابح ةموزه ةراتخ“ رياخذو اتوقاي ةراجت نولمحي + كراجت نامرخو لسوملا
 مير كوفادق اوقاس ريثك ءام يف * رحببلا بلق يف ادج تلقثو تيلتماو كطلتخ# كراجت راسيب كراجت
 باعساو كوربدمو كوفادق كيطلتخع نمو كترجاو كشثويج تناك “* رجلا بلق يف كتمشه بدنملا

 يف نوطقسي كلطسو يف كلعمج« لكو كيف كوبراح# كلاجر عيمجو #* كيطلتخم نم كوطلتختو كتاراشا
 0 ا ا وسلا يجي
 مهسور يلع بارتلا نوعضيو ةرارمب نوخراصتيو كيلع مهتوص نولدبيو * ضرالا يلع نوفقي رحل ءاسورو كباكرو
 لخاد يف ةلاحلا روص لثم ناك نم نولوقيو ليوعلا كيلع طقس ذا احون كيلع مهونب ذخايو. * دامرلا نوشرتفيو
 * ضرالا تولم عيمج تينغا كطلح“ نمو كراسي نم ممالا تبعوا رحبلا نم ةرجا تدجو اذام #* رحبلا

 عيمجو كيفادقت عيمج »#* طقس كلطسو يف كعمج لكو كطلتخغ« .ءاملا قمع ينو رحبلا يف ترسكنا نللاو
 . ةكله :ترصو كيلع اورفص ممالا نم راجتلا * مههجو يكبو ةريح اوراح مهكولمو كيلع اوسبرعت ريازجلا ناكس

 ش * دبالا يلا دعب يريصت تمسلو .

 . ظ نورشعلاو نماثلا لصفلا ظ
 نا لجا نم ببرلا برلا لوقي اذكه روص سييرل لق ناسنالا نبا اي تنناو # الياق يلا برلا لوق ناك

 تيطعاو اهلا تمسلو تننا ناسنا تنناو رحجملا بلق يف تنكس هللا تيب يف انا هلا انا تلقو عفترا كبلق
 كمهنبو كتنطفب له # مهتئطنب .امكح كبدوت مل وأ لايناد نم مكحا تننأ له # هلا بلقك كبلق

 كبلق عفترا كتوق تمرعنص كتراهتلو ةريثكلا :كتنطفب * تازونك يف ةضفو ايهذ تمعنصو اشيِح كلتاذل تمعنص

 اه اذه ضوع ه#* هلا بلقك كبلق تيطعا كنا لجا نم هلالا برلا برلا لوقي اذكه اذه لجال * كنوقب

 * كتالهلل كدسح نولزنيو كتتنطف نسح يلعو كيلع مهنويس نولتسيو ممالا نم نيدسفملا ءابرغلا كيلع بلجا انا ٠
 نآسنا تناف كيلتاق ماما انا هلا انا الياق لوقت له هرحبلا بملق يف ءاحرجلا تومب. تومتو كنوطبيهيو

 يلا برلا لوق ناكو * برلا يانولا لوقي تمملكت انا يللل ءابرغلا يدي يف تومت فلغلا ةرثك يف #* هلا تسلو .

 نسح ليلكاو هبشلا عباط تنا برلا برلا لوقي !ذكه هل لقوروص.سيير يلع احون ذختا ناسنالا نبا اي #الياق

 ابصيو اجزوريفو انامرهبو !ذرمزو ادجربزو !دروزال ملاص رجح لك تمسبل تنك هللا سودرف ميعن يف * دجملا ابهذو ةضفو
 عمم تقلخ موي ذنم »* كب كيارهاو تونك تالم بهذلا نمو احسو رولبلاو يبهذلا رجع او يداجمبو اعزجو

 لبج نم تجرخو تاطخاو امثأ كععداغم تالم كتراجت ةرثك نم #* كيف ملاظملا تدجو يتح تعنأ تفلخ

 ةرثك لجال كدسح عم كتنطف تدسفو كنسحب كبلق عفتراو * ةيرانلا ةراجعلا طسو نم بيوراشلا كلب يتاو هللا
 . تسسندو كتراجت تامالظو كاياطخ ةرثك لجال »+ كاولملا ماما رهتشتل كتملسا ضرالا يلع كتحرط كاياطخ
 عسمجو * كليلا نورظني نيذلا عيمج ماما كضرا يلع اآدامر كلعفدأاو كاللكات هذه :تلطسو نم اران جرخأو كسادنتا

 * الياق يلا برلا لوق ناكو # دبالا يلا دعب نوكت الو ةكله ترص دق دنا. كيلع نوسبعي ممألا يف ءكب نيفراعلا

 . كب دجعتاو اديص اي كيلع انا اه برلا لوقي اذكه # لقو اهيلع بنتو اديص يلع كهجو تبث ناسنالا نبا اي
 نيحرج“ نوطقسيو كعراوش يف مدلا ريصي »+ كلب سدقتاو اماكحا كيف عنصا ام دنع برلا انأ يا نيملعتو
 ةكوش لو ةرارم ةسخن ليارسا تيبل اضيا نوكي الو * برلا انا ينا نوملعيو كلوح نس. نيذلا كيف فويسلاب
 21 برلا يانودا لوقي اذكه * برلا يانولا انا ينا نوملعيو مهنونيبيو مهب نوطهيخت نيذلا عيمج نسمع عجو



 كتيطعأا يتلا مهضرأ ف نوئكسيو 'ممالاو هببوعشلا مامأ مهبف سدقتاو كانه اوقرفت كثيح ممألا نم ليارسا عمجأو

 يف امكح تت ذإ ةينامط يف نوئكسيو امورك نوسرغيو اتويب نونجيو ةينامط 9 نع 7 000 0

 نورشعلاو عساتلا لصغلا
 لع كيجو فيلا ناسنالا ناب * الياق يلا بعزلا لوق ناك رهشلا نم رشع يناثلا يف رشع يناثلا ربشلا يف

 نوعرف اي كيلع انا اه برلا برلا لوقي اذكه # لقو ملكت 000 يلعو هيلع بستو رصم كلم نوعرف
 كمس قملاو كيدخ يف اخاف ىطعا # اهتعنص اناو ,راهنالا يه يل لياقلا ةراهثا طسو يف سبارلا ميظعلا نينتلا
 كتعفد يناف رتتست الو عمتم الو طقست هلترم“ هجو يلع كو ناتيح عيمجو ةعرسب كيتلاو كرهن

 ةيبصق اصع ترص كنا لجا نم برلا انا نا رصم ناكس حيمج نوملعيو #* اماعط ءامسلا رويطو لقحلا شوحول
 ل ا نو ع عسب درا سيق يي ب ع »* ليازسا تريبل

 * ةميهبلاو ناسنالا كنم كيباو افيس كيلع بملجا انا اه برلا هببرلا لوقي اذكه اذه لجأل * مهرقح لك

 لجال #* مهتعنص اناو مه يم راهنالا نا لوقت كنا ضرع برلإ انا ينا نوملعيو ابارخو اكاله رصم ضرا لك ريصتو
 دودح يلأو ناوساو لودج“ نم ثلالهلاو فيسلاو بارخلل رصم ضرا عفداو كراهنا يلعو كِدلع بلجأ انا اه اذه

 اهندمو ةيربلا ضرأ طسو يف تللهلل اهضرا عفداو + ةنس نيعبرا نكست .الو ةميهب الو ناسنا اهيف زوج ال ٠ * ةشبحلا
 . دعب برلا برلا لوقي اذكه نال #*روكلا يف مهيرذاو ممالا يف رصم رذباو ةنس نيعبرا ريصت بارهخلا ندم طسو يف
 يف سيروئاف ضرا يف مهنكساو رصم يبس دراو * كلنه اوقرفت ثيح ممالا نم نييرصملا عمجا ةنس نيعبرا
 مهلعجاو اضيا ممألا يلع عفترت 2و تاسايرلا عيمج نم ربكا ةليلذ مهتساير ريصتو * أاوذخاأ ثيح.٠. نم ضرألا

 مهفلخ نوقع ام دنع ةيطملل اركذتم ءاجر ليارسا تيبل اضيا نوريصي او + ممالا يف نيريثك اونوكي الو نيليلق
 برلا لوق ناك لوالا رهشلا نم موي لوا يف نيرشعلاو ةعباسلا ةنسلا يف ناكو * برلا يانوذا انا ينأ نوملعيو

 لكو يتخلل نار لك روبب ىلع ةميلتع دي ةويع شيعت ةلمتسا لباب كلم رصتملا نأ نلنسنالا نبا اي * اليا يلا '

 لوقي اذكه اذه لجلال : اهيللع اهرديعتسا يتلا ةيدوبعلا نم روص يلع هشيجل الو ةرجا هل نكت ملو تاحارجلل فتك

 ةرجا ريصتو اهميانغ منغيو اهبهت' بمهنيو اهترثك ذخايو رضع ضرا لباب كلم رصنتخملا يطعا اه برلا برلا
 مالو * برلا برلا لوقي اذكح رص لير 2 ليفا روما لع ةديعتلا يذلا هشيح ضوع * هشيجل

 ١" « برلا انا ينا نوملعيو مهطسو يف ا ال ا ا ل ]

 نوثلثلا لصفلا .
 موي نلف #* مويلا فآ فا برلا يانوشا لوقي اذكه لقو بسنت ناسنالا نبأ اي ب الياق يلا برلا لوق ناكو

 نوطقسيو ةشبعلا يف قلقلا نوكيو نييرصملا يلع فيسلا :نوكيو د ممالا ءامنا نوكي ةباممس موي بيرق برلا

 ينب نمو نيطلتخملا عيمجو ةبونلا لهاو نويذوللاو نويشطيرقالاو سرفلا اهراسي ذخاتو * رصم يف نيحرج#
 ففيسلاب اهيف نوطقسي .ناوسأ ىلا لودجت نم اهتوق ءايربك طعتتو رصم. مياعد طقستو * فيسلاب نوطقسي اهيف يدهع

 ذا بيرلا انا ينا نوملعيو * هيارملا ندم طسو يف اهندم ريصتو ندلبلا طسو يف برحتو »+ ببرلا يانوذا لوقي

 نوكيو ةشبحلا, اوكلبهيل .نيعرسم .نوربخ» جرخت مويلا كلذ يف #* ابينيعم حيمج رسكنتو رصم يلع اران يطعا
 كلم رصندبما ديب نييرصملا ةرثك كلها برلا برلا لوقي اذكس .* يتا وه اه هنال رصم موي ين ابيف قلقلا
 نم ضرالا يلتمتو رصم ىلع .مهفوينم. مهعيمجب نولوتسيو اهوديبيل نولسرم ممالا نم نودسفم هبعشبو # لباب
 برما لوقي اذكح نلل »* ىمملكت هبزلا انا ءابرغلا ديب اهلامكو ضرالا كلهاو. تارفقم مهراهنا لعجاو # ءاحرجلا



 يلع اران يطعاو سيروثاف ضرا ديباو »* دعب نونوكي و رصم ضرا نم ءاسورلاو ففنم نم ءامظعلا كلهاو برلا
 يطعاو * فنم ةرثك كلهاو رص« ةوق نياص يلع يبضغ بكساو »* يرتشملا ةني ذم ف اماقتنا عنصأو ناص

 فريسلاب ةطسبو سمشلا ةئيد.م نابشو هايملا رجثتتتو * يرتشملا ةنيدم يف ةملثلا ريصتو ناص كلهتو رصم يلع اران

 .ايربك تلانه ديبتو رصم نكاسم كانه رسكا ام دنع راهنلا ملظي صانفط ينو * نبهذي يبسلا يف ءاسنلاو نوطقسي

 ةنسلا يف ناكو * برلا انا ينا نوملعيو رصم يف اماكحا عنصاو #* نوقاسي نويبسم اهتانبو ةباجسلا اهاشغتو اهتوق
 : نوعرف يعارذ ترسك ناسنالا نبا اي د الياق يلا برلا لوق ناك رهشلا نم عباسلا يف لوالا ربهشلا يف رشع ةيداحلا

 لوقي اذكه اذه لجأل # افيس لوانتيل ةرق يطمعيل امهرم هيلع يطعيل افشلا يطعيل لاسي سيل وه اهو رصم كلم

 ملا نيب رصم رذباو * هدي نم هفيسب يمراو نيتعيفرلا هيعارذ رسكاف رصم كلم نوعرف يلع انا اه.برلا برلا
 منغيو اهبهن بمهنيو رصم يلع هب يتايو هدي يف يفيس عفداو لباب كلم يعارن يوقاو #*روكلا ف مهيرذاو
 كلم ديب ينيس يطعا ام دنع برلا انأ يلا نوملعيو ناطقست نوعرف اعارشو لباب كلم يعارذ يوقاو # اهميانغ
 0 *« برلا انا نا نييرسملا عيمج ملعتو نادلبلا يف مهيرذاو ممالا يف رصم رذباو * هدميو لباب

 نوثلثلاو يداحلا لصفلا
 لق ناسنالا نبا اي *الياق ىلا برلا لوق ناك رهشلا نم موي لوا يف ثلاثلا رهشلا يف رشع ةيداحلا ةنسلا ف ناكو

 ناصغالا يف نسحو نانبل يف ةئيبرش لصوملا اه #* كعنرت يف كتاذ تمببش اذامب هترثكلو 'رصم كلم نوعرفل
 لسراو هسورغ لوح هرابنا يرج هعفر قمعلاو هاشنا ءاملا * هتساير تراص بحلا طسو يفو هتمظع يف عفترمو
 نم هناصغا تللاطو باغلا رجل عيمج نم رثكأ هتمظع تمعفترا اذه لحا نم #* باغلا رج لك يلا هزوهش

 لك لظتسا هلظ تمن باغلا شوحو تدلو هناصغا تمحو ءامسلا رويط لك تششع هعورف يف #* ريثكلا .املا

 تازرا اهسفن يه * ريثكلا ءاملا يف تراص هلوصا نال هناصغا لوط لجال هعافترا يف انسح راصو خ* ممالا ةرثك
 هللا سودرف يف ةرجش لك هناصغاب تابيبش نكت مل بلدلاو هعورفب ةهيبش تسيل تاربونصلاو هللا سودرف 2

 برلا لوقي اذكه اذه لجال .* هللا ميعن سودرف رجث هورياغو هناصغا ةرثك لجأل »* هنسبح يف ههبشت تسيل
 هتملساو 2 هعفرت يف هترظنو بعسلا طسو يف كتتساير تييطعاو كتمظعب اميظع ترص كنا: لجا نم برلا

 ندملا عيمج يف لابجلا نم هولزناو ممالا نم نودسفملا ءابرغلا هولصاتساو * هكاله عنصو ممالا سيير يديا يلا
 هتطقس يلع .#* هوسادو ممالا بوعش مهرتس نم اولزنو ضرالا نم ةعقب لك يف هعورف ترسكتو هناصغا تمطقس
 ين يتلا رجشلا عيمج هتمظعب عفتري اليك + لقعلا شوحو لك تراص هعورف يلعو ءامسلا رويط لك تمحارتسا
 قمع ين اعيمج توملل اوملسا ءاملا يبراش عيمج نبعافترا يف فقي الف بعتسلا طسو يلإ نهتساير يطعت الو .املا
 ةيشغ ميسا يلا لزن موي يف برلا برلا لوقي اذكه- :٠ ةرفحلا يف نيلزانلا عم رشبلا ينب طسو يف ضرال
 + هب تلعلا باغلا رجش عيمج نانبل هيلع انو ءاملا ةرثك تمعنمو اهراهنا تمعنمو قمعلا هيلع تمقاو نزعلا
 عيمج لفسا ضرالا يف هتلسو ةرفحلا يف نيطبابلا عم ميحملا يلا هتردحا امل ممالا تلزلزت هتطقس توص نمو
 تمت نوئكاسلا هتيردو ميت | يلا هعم اولزت ءالاه ناو د ءاملا تابراش عيمج نانبل نم ةراتخملاو ميعنلا رش
 نينوتخ“ ريغلا طسو يف ضرألا قمع ىلا ميعنلا راجملا عم لزنا تمهبشت اذامب * نكله مهتايح طسو -:يف هرتس

 * برلا برلا لوقي هتيب لكو نوعرف اذكه فيسلاب نيدورجتلا عم عجتض'

 ظ نوثلثلاو يناثلا لصفلا ظ
 نبأ اب : ًالياق نا برلأ لوق ناك رهشلا نم موي لوا يف رشع يئاثلا ربشلا ين رش ةمئادلا ةئمسلا ين ناكو

 تمصطانو رحبلا يف نينت لثم تنناو ممالا دما تمهبشت هل لوقتو رصم كلم نوعرف يلع احون ذخ ناسنالا
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 ةريثك بوغش كابش كيلع حرطا برلا برلا لوقي اذكه * كراهنا تسدو كيمدقب :املا تقلقاو كراهناب .
 لك كنم عبشأو ءامسلا رويط لك كيلع سلجاو كنم عاقبلا يلثمتو ضرالا يلع تلدعاو * يترانسب كيذتحاو

 نمو كتالضف نم ضرالا يورتو * كسمد نم اهءالماو لابجلا يلع كتاممل لعجاو * ضرالا عيمج شوحو
 سمشلا يطغاو ءامسلا بكاوك ملظاو ءامسلا ينطت ام دنع كاشغاو * كنم ةيدوالا ءالماو لابجلا يلع كياضعا

 برلا لوقي كضرا يلع ةملظ يطعاو كب نوملظي ءامسلا يف ارون تاريئملا عيمجو #2 هرون يضي ال رمقلاو هباحجب
 مما كيلع نوسبعيو * اهفرعت 2 ضرا يف. ممألا يف كيبس بلجا نيح ةريثك بوعش فتملق بضغاو »* برلا

 اذكه نآل + كدطقش موي ذنم مهطقس نوعقوتي مههوجو يلع يفيس ددما ام دنع. ةريح . نوري مهكولمو ةريثك
 نوكلبيي ممالا نم نيدسفملا عيمجو كتوق حرطاو # ةربابجلا فويسب كيلا يتاي لباب كلم فيس برلا لوقي

 2 ةميبب رثاو ناسنا مدق اضيا هزوجت الف ريثكلا ءاملا نم اهمياهب عيمج كلهاو ه# اهتوق لك رسكنتو رصم ءايربك
 كالبلل رصم عفدا لنا * برلا يانوذا لوقي تيزلا لثم ريست مهراهناو مهايم نكست ذينيح # اذكه هاطي
 هنعلا ممالا تانئبو هنوحونيو وه ين 00- برلا انا نا نوملعيو ابيف ناكسلا .عيمج ددبأ ذأ اهلامكب ضرألا برغتو

 ةسمخ يف لوألا رهشلا يف رشع :ةيناثلا ةنسلا يف ناكو * بمرلا يانوذا لوقي هنحني اهتوق عيمج يلعو رصم يلع
 ىمع يلا .اتاوما اهتانب ممألا نولزنيو رصم ةوق يلع ع ناسنالا نبأ اي ج# الياق يأ 1 لوق ناك رهشلا نم رشع

 . كل نولوقيو د هتوق لك عجطصتو هعم نوطقسي فيسلاب ءاحرجلا طسو يف :ملا يف نيطباهلا عم ضرالا٠

 + تاردلاب ءافيرعلا ادنر ل نترك نيثلا عج تقلتناو لزنا نيتفيلصلا تبا ك.ةراجلل نقع قرم ةريابجلا
 ' هربق لوح هعمج“ راصو #* ةرفحلا قمع يف مهرابقا اويطعا تاب را ب ا لكو لصوملا كانه
 ةربق لوح هشيج لكو زاوهالا كانه +# ةايحلا ضرا يلع مهف وخ اوطعا نيذلا فيسلاب نيطتاسلا .احرجلا عيمج
 اوذخاو ةايحلا ضرا يلع مهفوخ.اوطعا نيذلا ضرالا قمع يلا 2 نيطباهلاو فيسلاب نيطقاسلا ءاحرجلا عيمج

 ةاحرج: عيمج ةربق لوح مهتوق لكو لابوثو خوصوم اويطعا كانه # ءاحرجلا طسو يف ةرفحلا يف نيطباهلا عسم لاذع
 نيطقاسلا ةربابجلا عم اوعجطغا * ةويعلا ضرا يلع مهفوخ اوطعا نيذلاو فيبسلا نم ءاحرج نينوتح“ ريغلا عيمج
 مبنال مهماظع يلع مبماّنا تراصو مهمور تحت مهفويس اوعضوو ةيبرح  نملساب ميجا يل اولزن نيذلا رخدلا ذنم
 ابكرلمو موداأ كانه # فيسلاب نيحورمملا عم دقرت فلغلا طسو يف عدلا * مهتايح يف ةربابجلا اوفاخا
 كانه # ةرفعلا يف نيطباهلا عم اوعمهطضا ءاحرجلا عم .لوله فيسلا حارجل مهتوق اوطعا نيذلا اهياسور عيمجو
 د يدوخ ورم اجا مهتوقو مهفوخ عم ٠ ءاحرج نولزانلا لصوملا دانجا مهعيمج .الواه ءايبرجلا ءاسور
 ِ# برلا برلا لوقي مهتوق لكب يزعتيو نوعرف مهنياعي كيلوا #* ةرفحملا ين نيطباهلا عم مهباقع اوبلحو فيسلاب

 لوقي هترثك لكو نوعرف فيسلاب نيحورجملا -ف ىنلغلا طسو ين يذ عبجطضيو ةايحلا ضرا يلع هفوخ تميطعا نال
 8 ْ | ؛ » برلا برأ!

 ,ء , نوثلثلاو ثلاثلا لصفلا .

 افيس نذا هيلع بملجا يتلا ضرالا مهل لوقتو كبعش ينب ملك ناسنالا نبا اي * الياق يلا ةببرلا لوق ناكو
 نيسيو قوبلاب قوبيو ضرالا يلع يتلا ففيسلا رظنيو # ةييبر مهل هوطعيو اهنم ادحاو اناسنإ ضرالا بعش ذخايو
 7 عميس هلال نيكد وسار لع جد هكرديو بنيعتلا قار اظل ١ قوبلا توص عمسي يذلا عماسلا»و * بعشلل

 . :نيبي ملو ايتأ فيسلا رظن ادا ةييبرلاو * هسفن صلخ ظفح هنأ اذهو * نوكي هيلع همد ظفحت ملو قوبلا توص

 + هيلطا ةييبرلا دي نم اهمدو تذخا اهمئاب هذه مهنم اسفن تلردي فيسلا يتايو ظفحم# مل بعشلاو قوبلاب بععشلل

 تومت توملاب ميثالل لوقا ام دنع # ةملك يمف نم عمستف ليارسا تبيبل ةييبر كتيطعا ناسنالا نبا اي تناو
 تمقبس نأ تبناو * هبلطا تلدي نم همدو همئاب تومي هسفن ميثالا هقيرط نم ميثالا دعتبيل يلاوقاب ملكتت مل نأو



٠ 

 أي تناو * كسفن تيجن كتناو همئاب :تومي اذه هقيرط نم. عمجري الو اهنع عمجريل هقيرطب قفانملا ثربخاف .
 * شيعن فيكف بوذن نمن نهبو انيلع نه انماثاو انتاللض نيلياق  متملكت اذكه ليارضا تيبل "لق ناسنالا نبا
 ' اوعجرا ييحيو ةريرشلا هقيرط نم قفانملا عجري نا لثم يطاخلا توم ءاشا ال برلا يانوذا لوقي انا يح مهل لق

 قيدصلا لدع كبعش ينبل لق ناسنالا نبا اي تنناو * ليارسا تيب اي نوتومت اذاملف ةريرشلا مكقرط نم ةعجر
 ين صلخي نأ عيطتسي ال قيدصلاو همثا نم هيف عجري يذلا مويلا يف هرضي ال ميثالا مثاو لي موي يف هصاخي ال
 ركذت 1 اهبعنص يتلا هتالدعم لك املظ عنص ناف هلدعب قثي اذهو ةايخ يبيح قيدصلل لقا ام دنع * هةيطخ

 * ًالدعو امعح عنصيو هقافن نم عجريو تومت توملاب قفانملل لوقا ام دنعو »* تومي هب هعنص' يذلا هملظب

 اهعنص ينلا هاياطخ عيمجو » تومي الو ةايح ايحب املظ عنصي الا ةويدلا ةينصوب ريسيو بفاطتخالاو نهرلا دريو
 مهقيرط هذهو ةميقتسم برلا قيرط.سيل كبعش ونب ,لوقيو »* شيعي اهبو 3دعو امكح عنص هنال دعب ركذت ال
 نم يالا عجري ام دنعو * هب تومين امثا عنصيو هلدع نم قيدصلا عجري ام دنع # ةميقتسم تسيل

 مكنم دحاو لك نيدا ةميقتسم برلا قيرط تسيل هولوقت يذلا اذه» * يبيح وه اهب الدعو امكح عمصيو همثا
 ريشلا نبي سماخلا يف رشع يناثلا رهشلا يف رشع ةيناثلا ةنسلا يف ناك» * برلا لوقي ليارسا تيب اي مكقيرطك
 يلا يتاي نا لبق نم ءاسم يلع برلا دي تمتاك» # ةئيدملا تكله الياق ميلشروا نم صلهتملا ينا انيبسل
 ناسنالا نبا اي #* الياق يلا برلا لوق ناكر *.دعب قلغي ماو يمف متفو ةادغلاب يلا يتا ينح يمف تمعتفو

 انل ضرألا تيطعا نحن نوريثك نحو ضرالا طبضو ادحاو؛ناك ميهربا نولوقي ليارسأ ضرا يلع تابرغلا نونكاسلا
 نوقرهتو مكمانصأ يلا مكنيعا نوعفرتو مدلا يلع نولكءات برلا يانوذا لوقي اذكه مبل لق اذه لجأل # طابضالل
 لق اذه لجال + اذكه ضرالا نوثرتو هبيرق لجرلا متسجنو تالاذر متعتص مكفيسب متفقو د: ضرالا نوثرتو مدلا

 ةعقبلا هجو يلع نيذلاو نوطقسي فيسلاب تابرغلا يف نيذلا ةقيقعلاب انا يح برلا برلا لوقي اذكه مهل
 بارغلل ضرالا يطعاو * توملاب مهلتقا رياغملا يف نيذلاو تانيصحلا يف نيذلاو اماعط لقحلا شوحول نوملسي
 انا برلا انا نا نوملعيو # اهيف كلسي نم نوكي ال هنا لجا نم ليارسا لابج برختو اهتوق ءايربك كلهتو
 , نوملكتملا كبعش ومب ناسنالا نبا اي تنناو #* اهوعنص يتلا مهتالاذر عيمج لجأل برختو ابارخ مهضرا لعجاو
 لبق نم تازرابلا عمسنو عمتج نيلياق هيخا عنم ناسناف ناسنا اوملكتو تويبلا باوبا ينو راوسالا يلع كيف
 نآل اهب نولمعي الو كتاملك نوعمسيو يبعش كسماما سلجو بعشلا عمتجي يتح كيلا نوتايو * برلا
 نوعمسيو لصولا نسح توصلا ذيذل رامزم توص .لثم مهل ,نوكتو #* مهتاساجن فلخ مهبلقو مهمف يف بذكلا
 00 »* مهطسو يف'يبن كنا نوملعيو يتا دق اه نولوقي يناي نا نيح نوكيو # اهب نولمعي او كتاملك

 نوئلدلاو عبارلا لصفلا

 ' اي برلا لوقي اذكه مهل لقو بنت ليارسا يب ةاعر يلع بنت ناسنالا نبا اي # الياق يلا برلا لوق ناكو
 نوحبذتو فوصلا نوسبلتو نبللا نولكات اه * بفارخلا يعرت ةاعرلا تسسيلا مهتاوذ نوعري ةاعرلا له ليارسا ةاعر
 هودرت مل لاصلاو هودمضصت مل روسكملاو هووادت مل .ءوس هب يذلاو هووقت مل فيعصلا #* اهوعرت مل يارخو نيمسلا
 لكل الكام ترراصو ةاعر اهل نكي مل هنا لجا نم يمنغ تقرفتف * بعتلا يف هومتلمع يوقلأو هوبلطت مل كلاهلاو
 يمنغ تتقرفت ضرالا لك هجو يلعو لاع لت لك يلعو لبج لك يف يمنغ تقرفتو #* ءامسلا رويطو لقعلا شوحو

 برلا برلا لوقي انا يح * بدرلا لوق اوعمسا ةاعرلا اهيا اي اذه لجأل د اهدري نم لو اهبلطي نم نكي ملو
 ةاعر اهل نكي مل هنا لجا نم لقحلا شوحو عيمجت الكام يمنغ ريصت ناو بهنلل يمنغ ريصت نأ ضوع ةقيقحلاب
 اذكه * برلا لوق اوعمسا ةاعرلا اهيا اذه لدب * يمنغ اوعري ملو مهتاوذ ةاعرلا تععرو يمنغ ةاعرلا بملطت ملو
 اضيا ةاعرلا اهاعرت الو يمنغ اوعري ال.نا مهفرصاو مهدي نم يمنغ بلطاو ةاعرلا يلع انا اه برلا يانوذا لوقي
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 يلف نيقلرو لابثو ةمزتا هيبرغتشلا ةيمح م نا تابكرم ورع ف ١ كيلا نوتاي مهعيمج * ليغلا
 كعم نوعنصيو «<كيف يتريغ عفداو #* مهعءاكحاب كنم نومقثنيو امكح مههجو مامأ ل ترد ند اوح

 تلاياقب نوديبيو كتانبو كينب نوذخاي : مه فيسلاب كاياقب نولتقيو .كلننإذاو كفنا .نوعزنيو يبضغ رجرب >
 نيعفرت الو رصم نم كانزو كقافن كنع بفرصاو» * تراختنا ينإوا نوذخايو كبوث تلنع نوعلخو راثلاب
 كيضغبم يديا يلا كعفدا انا اه برلا بولا لوقي اذكه اذه لجال *  اضيا'رصم نيركذت الو مهبلا كيديع

 ةحوضفمو ةنايرع يريصتو ثتلدكو كباعتا عيمج نوفخايو ةضغبلاب كليذ نوعنصيو * مهنم كسفن تدعب نيذلل :
 * مهتاركفي تسسجتتو الا فلخ تمينز ام ددع هذه كب عنص كانزف * كقافنو كلانز“ ةحبصف. فشكبتو
 قيمعلا ىب رشت كتخا ساك بنرلا برلا لوقي اذعه 2ج_ كيدي يف 0 0 تاثتخا قيرط. يف قيمقلطناو

 بفرصأو 0 هيبرشتف ةرماس كلتخأ 1 ةنابآلا ساك الالعنا يلقمت و اركس ئلمكتل * عرفملا عسسمأولا |

 نم برلا يانوذا لوقي اذكه اذه لجال * برلا يانوذا لوقي تملكت 3 نا لجا نم اهروهش سوورو اهدايع
 ناسنالا بأ أي يل برلأ لاقو * كانزو كتالافعض يذعغن تمناو تكادسح .ءارو ينيثحرطو ينيفيسن كنا لحأ

 نيذلا امهدالاو تمقسف امهراكقا لثم امهيديا يف مدلاو اتقسف امهنال * امهماثاب امهريخلو ابيلواواو الوأوأ مكاحت تننا

 امهدالوا 'اتحبذ ام دنغو #2 يتوبس انتسندو يمادقا اتسجن يل اتعنص هذهو. * اراهن نا را يل مهاتدلو
 نيذلا ديعب نم نييتالا لاجرلل امهنالو + يتيب اطمو يف اتعنس اذكه امهناو اهاسجنتل يب دقا يلا اتلخذف امهمانسال
 شورفم ريرس يلع اتسلجر # ةئيزب اننيزتو امهنيعا انلعكاو اتمعتسا تقولل اعم ربا املف السر اتلسرا مهيلا
 نييتالا سانلا ةرثك نم لاجرلل امهلوصوم توص اتعمساو د امهب اتحرف يتيزو يروخلو امهبجو ماما ةئيزم ةديأمو
 ةيناز لامعاو اتقسف ءالواهب سيلا تلتو # امهيسار يلع رخن ليلكاو امهيديا يلع ةروسا امهل اوعقدف ةيربلا نم
 لاحرو ٠ * امثا اوعنصيل ابيلواوأ يلو الوأوأ لا اولخد اذكه ةيناز ةارما يلا اولخد امك امهيلا اولخدف # اتنز

 برلا لوقي اذكه هنال * امهيديا مف مدلاو ناتقساف امهنال مد ماقتنابو تاقساف ماقتناب امهنم نومقتنيو مه نوقيدص

 ٠ نولتقيو مهفويسب امهنونعطيف عومج ةراجخ امبمجراو # افطخو ابارطضأ امهيف طعاو اعمج امييلع دعصا برلا
 عنديو #* نهقافلك نعدصي الو ةوسنلا عيمج نبداتيو ضرألا نم قافنلا فرصأو * نهتويب نوقرحتو نهتانبو نهينب
 *  ١ برلا برلا انا ينا ناملعتو امكتاركف اياطخ ناذخاتو امكيلع امكقافن

 بتكا ناسنالا نبا اي هانا رولا را ف 01 يف ةعساتلا ةنسلا يف يلا ببرلا لوق ناكو
 بنيبلا يلع لقو #*.مويلا اذه راهن نم ميلشروا..يلا لباب كلم لصي هيف يذلا ا ا
 ةعضب لك اعضب هيف عضو هل. ءاذ هيف مسصو لحرفلا بسلا بلا يانزنا لوقي اذكه مهل ل ل 1 درعا

 اهيف 5 هيف يذلا لجرملا ءامدلا ةنيدم اي هبرلا برلا 0 اذكه اذه لجلال # اهتعت ماظعلا تقرحأو

 ٠ ملو هتعضو رجح يللعو نياك اهيف اهعد. نال # اهبيصت. مل ةعرقلاو اهوعطق الصو الصو اهنس جرخ# مل اهمثاو لجيرملا
 ا © لحي اليك ندا ريح لع اهعذ تيبس دا احلا انتلا دعبل * بارتلا هيطغب_ اليل ضرالا يف هلع
 جضنيورانلا حرساو * بطحلا رثكاو عضوملا مظعأ انا مدلا ةنيدم اهتيا بابرالا بر لوقي اذكه كلذ لجل
 متيو اهلخاد اهتساج بوذتو اهسند اسامتيو رمجلا ىلع نايلغلا تبثاو ري ا لا

 كانالي ينزلاب اهتساهن ىلع وو يحل ةرثك اهنم جرخي الل ليلظلا' نيتل١ لثمك :ناهازج
 كلذب يتاو- تمليق برلا نإ. .*.. يببصغ تليف :يدهي نأ ىلا نيكرتت.ال اضياو كلسسند نم نيقئتست 3 ملو تمفظعت

 بولا لوق يلع ناكو * هينابرألل بر لوقت ثتيمكاحا ثالعفو كلقيرط بسحو مهنا لو قفشا الو بفورتا الو هلعفاو



/ 
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 نورشعلاو سماخلا لصفلا

 لوقتو * مهيلع بنذتو نومع ينب يلع كبجو تبث ناسنالا نبا ايا * الياق يلا برلا لوق ناكو
 اهنال يساأدقاب تمتتمش كنا .لجا نسم برلا يانودا لوفي اذكه برلأ يانولا لوق اوعمسا نومع ىدبل

 مداك ينبل 0 انا اه اذه لجأل * يبسلا يف يضم هنال اذوهي تيببو «تمينف اهنال ليارسا ضرابو تسسندت

 ةنيدم عفداو * كمسذ نوبرشي .الواهو كتارمث نولكاي ءالواه مهنكاسم نوطعيو كين مهلامكي نودكسيو اناريم:
 برلا برلا لوقي !ذكه هنا لجا نم #* برلا انا ينا نوملعتو فارخلا يعارمل نومع ينبو لبالا يعارمل نومع
 ددمأ انآ اه اذه لجال * ليا ريما نفران فلاشات نمد عفو كلجرب تقفخو كديب تمقفص كنا لجأ نم

 * برلا انا نا نيملعتو كللهلاب ككلهاو بوعشلا نم كلصاتساو .ممالا .يف فطخغلل كعفداو كيلع يدي
 2 أدوهيو ليارسا تكمبعب كلذك ممألا عيمج ليثمك اه تملااق باوم نأ لحل نم برا يانودا لوقي اذكه

 عوبني قوف ثوميساثاب تيب ةراتخملا ضرالك هنيراصم فارطا ندم نم باوم فتك علخا انا اه اذه لجا نم

 ' يفو * نومع ينب ركذ نوكي اليك اناريم هتيطعا نومع ينب يلع مذاك ينب #* رحبلا لحام ىلع يتلا ةئيدملا
 تمعنص مودأ نأ لجا نم.  يانوذا برلا لوقي اذكه #* برلا انا يا نوملعتو اماقتنا عنصام باوم

 ندماف برلا يانولا لوقي اذكه اذه .لجال # اماقتنا أومقتناو اودقحو اذوهي تميهب اماقتنا مهعاقتنا دنع

 + فيسلاب نوطقسي ناماث نم نيدورطملاو ابارخ اهلعجاو ةميهبلا» ناسنالا .اهنم لصاتساو مودا يلع يدي.
 7 دارا يانودا. لوقي يعءاقتنا نوملعيو يبضغكو يزجرك نوعنصيو ليارسأ بعش يديب مودا يلع يماقتنا يطعأو
 يحرف اماقتنا تسماقإو ماقتنالب تمعنص ليابقلا ءابرغلا نأ" لحا نم برلا يانودا لوقي اذكه اذه لجل

 . ةبيرغلا ليابقلا يلع يديب ددمأ انا اه برلا يانوندا لوقي اذكه اذه لحال #»* دبآلا يلا أودسفييل سفنلاب

 برلا يانوذا نا نوملعيو اميظع اماقتنا مهيف عسلصاو د رحبلا لحاس دنع ناكسلا اياقبلا كلهاو ةاصقلا ىلصاتساو
 هدم يماطلا عما اه دنع

 نورشعلاو سداسلا لصفلا
 نأ لجا ,نم ىاسنالا نبا اي # الياق يلا برلا لوق ناك رهشلا نم موي لوا يف رشع ةيداعلا ةنسلا كل راصو.

 يانودا لوقي اذج لحآل #2 ترفقا ةولمملا يلا تمرعجر معألا تكله كيرسك امعن ميلشووأ يلع يبنملاق وسل

 نوميديهيو روص لابج نوبرختو # هجاوماب رحبلا دعصي امك ةريثك امما تليلع دعصاو روس اي.كيلع انا اه .بولل

 و



 لوقي تملكت انا ينل رحبلا طسو يف كابش مطسم ريصثو + ءاسلم ةرخص اهريصاو ابيلع اهبارت يرذاو كجيورب
 يانوننا .لوقي اذكه هنال * برلا انا ينا نوملعيو نولتقي ءارضصلا يف اهتانبو * ممالل ابهن ريصتو برلا برلا
 ناسرفو تابكرمو ليخب وه كولملا كلم ءايبرهلا نم لباب كللم رصنتخب روص اي كيلع بلجا انا اه برلا
 كيلع ينبيو ابقرم كيلع يطعيو فيسلاب ءارحصلا يف نيذلا كتانب لتقي اذه * ادج ةريثك بوعشو عمج#و

 * هفويسب كجوربو كراوسا مدييو كيلع هبارح عفديو # ملسلا .يمارمو اجايس كلوح نم كيلع عنصيو
  لخدي امك كباوبا لخدي نيح كراوسا .لزازقت هبكارم تاركبو هاير: ثوص نمو مهرابغ تلاشغي هلويخ ةرثك نمو .

 يلع كلوت ماوق لزنيو فيسلاب كبعش لتقيو كعراوش عيمج نوسودي هليخ رفاوحب » ءارعصلا نم ةنيدملا يلا

 يف كبارت عضيو كباشخو كترامجو ةاهتشملا كتويبو تراوسا مدهيو كانغ 7 كشيج بهنيو * ضرالا
 نينوكت اسلم ةرهخص كريصاو # اضيا كيف عمسي ال كنابديع توصو .كيهالم  ةرثك لحو * رحبلا طسو
 برلا ببرلا لوقي اذكه هنا لجا نم * ببرلا يانوذا لوقي تملكت انا ينل دعب نيدبت الو كابشلل امطتسم

 لزنتو 6 ريازجلا لرارتت كطسوري تنحل درجتي ام دنع كاحرج دهنتت ام دنع كتلز توص نم سيلا روصا
 نومانيو الهذ نولهذيو عونملا مهبوث نوعلخاو مهسور نع تاجاتلا نوعزنيو رجلا مما نم ءاسورلا عيمج اهيسارك نع

 اهتيا رحبلا نم تيلحنا فيك 0 احون كليلع نوذخايو كيلع نودبنتيو #* مهاله نوشخاو ضرآلا يلع
 نم رحبلا يف ريازجلا برطضتو كنتلز موي ننم ريازجلا فات نالاو ه6 اهناكس لكل افوخ ةيطعملا ةحودمملا ةنيدملا

 كيلع دعصا ام دفع ةنوكسم ريغلا ندملا لثم ةبرخ ةئيدم كلعجاو برلا برلا لوقي اذكه هنال * كقايم
 لثم ضرالا قامعا يف كنكساو رهدلا بسعش دنع ةرفحلا يف نيلزانلا دنع كلزناو # ريثكلا .املا كرمغيو قمعلا

 ٍفوكت 3و تالهلا يلا كملساو * ةويحلا ضرا يلع يموقت الو ينكست ال يكل ةرفحلا يف نيلزانلا نم يدبالا رقفلا
 ١ . * برلا برلأ لوقي اضيأ

 | نورشعلاو عنباسلا لصنلا
 رجلا لخدم يلع ةنكاسلا روصل لوقتو -» احون روص يلع ذخ ناسنالا نبا اي + الياق يلا برلا لوق ناكو

 بلق ينزوجا الا * ينسح يلع تععضو انا تفاق تناروصل برلا لوقي اذكه ةريثك ريازج .نم بوعشلا رهتمل
 نانبل نم كل تذخا نيبرشلا حاولا نم تاجات كلل تينب ريناس نم ةزرا #* انسح كل اوعض كوئب رمحبلا
 ريازج نم ةيمنصلا تويبلاو جاعلا نم كلكايه اوعنص كفيداقم اوعنص ناسيب ضرا نم » ادمع كل اوعنصيل

 اسيلا ريازج نم ريفربو توقايلا ةشالبرس افرش كلل عضويل. اشرف كل راص رصم نم تاعونتم عم ناوجرا # دنهلا .
 ءالواه كيف اوناك نيذلا روص اي تارامكح كيفادق اوراص نويدارالاو !اديص نوتكاسلا تلواسورو * كتيدرأ راص

 . كلل اوناك نهوفادقو رحجلا نفس لكو كيارا اووق ءالاه كيف اوناك نيذلا مهوامكحو بمتكلا ضياشم * كربدم

 ءاواه اذوخو الابن كيف اوقلع نوبراهحم“ لاجر كشيج يف اوناك نويبيللاو نويدوللا»و سرفلا * يرانملا ترام لع
 يلع مهاعج اوقلع 0 ف ةظفح اوناك كلوح نم كراوسا يلع كشيجو نييدارألا ونب د#* كنفرش أوعفد

 اديدحو اساعنو اههذو ةضف كتوق لك ةرثك نم كراجت نوينوديكرخلا * كئسح اولمك ءالراه كلوح نم كتاسراسكت

 ساحل يناواو رمبلا سوفنب كل ١ أوتا .ةلواه ابهيلأ دتما امو اهتموح لكو سله #* «تلقوس يف هوعفد 0 ابرسأو
 اورثكا ريازجلا نم كرام نييدورلا ونب * كتقوسل اوعفد الاغبو اناسرفو اليخ اماغرث تيب نم * كتراجتل اوعفد
 ةعيم كطلتخ# ةرثك نم كتراهت اسانا * كرجا نيقاسملل تضوع نوقاسي باعتالاو جاعلا باينال كتراجت

 ابايطا ةطنحلا عيبب ثارامت ءاوه ليارسا ونبو' اذوهي * كقوسل اوعفد روشرخو ثرومرو سيسرث نم تاموقرهو
 نوبلش نم ارمخ كشيج ةرثك نم كلراجمت قشمد »* كطلدخمل اوعفد ةينوفلقلا) تيزلاو لسعلا لياواو ةخيلسو
 كراج :ناذاذ +« كطلدخ“ يف يه ةركبو لومعم ديدح د»# لياا نم كلقوسل ةوطعا ارمخو سطيليم نم افوصو



 يآ

 . * نللمحو شابكو لامج كيف اولخد كتلديب راجت ءاره راذيك ءاسور عيمجو ايبارا »* تابكرملل ةراتخ“ مياببب
 كراجت .الره انحو نارح #* كقوسل ابهذ اوطعاو ةبيطلا راجحالاو بايطالا لياواب كرامت ءاره امغرو اباس راجت
 نوينوديكرخلا * ةينيبرش نفس يف لابح ةموزح" ةراتخ# رياخذو اتوقاي ةراجت نولمحب + كراجت نامرخو لصوملا
 مير كوفادق اوقاس ريثك ء.ام يف * رحبلا بلق يف ادج تلقثو تيلتماو كطلتخمب كرام راسيب كرامت
 باعساو كوربدمو كوفادق كيطلتخم نمو كترجاو كشويج تناك >* رحبلا بلق يف كتمشه بونجلا

 يف نوطقسي كطسو يف كععمج» لكو كيف كوبراحت كلاجر عيمجو * كيطلتغم نم كوطلتخم» كتاراشأ
  كيفادق عيمجو مهنفس نع نوردعتلو د افوخ اوفا ثوربدم كتوص ةخرصب »* كتطقش موي يف رحبلا بلق
 مهسور يلع بارتلا نوعضيو ةرارمب نوخراصتيو كيلع مهتوص نولدبيو * ضرالا يلع نوفقي رحبلا ءاسورو كباكرو
 لخاد يف ةلاحلا روص لثم ناك نم نولوقيو ليوعلا كيلع طقس ذا احون كيلع مهونب ذخايو * دامرلا نوشرتفيو
 * ضرالا تلولم عيمج تينغا كطلخ» نمو كراسي نم ممالا تبعوا رجلا نم ةرجا تدجو اذام * رحبلا

 عييمجو كينادت عيمج #* طقس كطسو يف كععمج» لكو كطلتحخ“ ءاملا ىمع ينو رحبلا يف ترسكنا نللو
 . ةكله ترسو كيلع اورفص ممالا نم راجتلا + مههجو يكبو ةريح اوراح مهكولمو كيلع اوسبرعت ريازهلا ناكس

 : نورشعلاو نماثلا لصفلا ض

 نا لجا نم برلا برلا لوقي اذكه روص سييرل لق ناسنالا ىنبا اي تاو د الياق يلا برلا لوق ناكو
 تيطعاو, اهلا :تيينلو .تدثا ناسنا :سيتاو تلا بلت قى يردك هللا تسنبا,ف انادقلا انا قلتو مفتر :تبلق

 كمهفنبو كتنطنب له * مهتنطفب .امكح كبدوت مل وا لايناد نم مكحا تننا له #»* هلا بلقك كبلق

 اهاذه ضوع #* هلا بلقك كبلق تيطعا كنا لجا نم هلالا برلا برلا لوقي اذكه اذه لجال * كتوقب

 نآسنا تناف كيلتاق ماما انا هلا انا الباق لوقت له #*رحبلا بملق يف .احرجلا تومب. تومتو كنوطببيو
 يلا بمرلا لوق ناكو * برلا يانوذا لوقي تمملكت انا ينل ءابرغلا يدي يف تومت فلغلا ةرثك يف #* هلا تسلو

 نسح ليلكاو هبشلا عباط تنا برلا برلا لوقي اذكه هل لقوروص.سيير يلع احون ذختا ناسنالا نبا اي *الياق
 ابصيو اجزوريفو انامرهبو !ذرعزو ادجربزو !دروزال لاص رجح لك تسسبل تنك هللا سودرف ميعن يف * دجملا ابهذو ةضفو
 عمم تقلخ موي ذنم * كب كيارهاو كزونك تالم بهذلا نمو احيسو رولبلاو يبهذلا رجعلاو يذاجتبو اعزجو

 لبج نم تجرخو تاطخاو امثا كعداخم تالم كتراجت ةرثك نم * كيف ملاظملا تدجو يتح تننا تتقلخ

 ةرثك لجال .كددسح عمم كتنطف تدسفو كنس كبلق عفتراو # ةيرانلا ةراجسعلا طسو نم بوراشلا كلب يتاو هللا
 . تسسندو كتراجت تامالظو كاياطخ ةرثك لجال * كولملا ماما رهتشتل كتملسا ضرإلا يلع كتتحرط كاياطخ
 عييمجو * كيلا نورظني نيذلا عيمج ماما كضرا يلع !دامر كعفداو كلكات هذه كطسو نم اران جرخاو كسادقا

 . كب دجمتاو اديص اي كيلع انا اه برلا لوقي اذكه :* لقو اهيلع بنتو اديص يلع كهجو تبث ناسنالا نبا اي
 نيحرج“ نوطقسيو كعراوش يف مدلا ريصي »* كلب سدقتاو اماكحا كيف عنصا ام دنع برلا انا ينا نيملعتو

 ةكوش الو ةرارم ةسخن ليارسأ تيبل اضيا نوكي الو * برلا انا ينأ نوملعيو كلوح نم. نيذلا كيف فويسلاب
 ”” برلا يانوذا لوقي اذكه * برلا يانودا انا يلا نوملعيو مهنونيبيو. مهب نوطهما نيذلا عيمج نسم عجو



 .فريظا يتلا مهضرأ يف نوئكسيو :ممالاو بوعشلا ماما مهيف سدقتاو كانه اوقرفت كثيح ملا د  ليارسا عمجاو

 ين امكح ته ذإ ةينامط يف نوئكسيو امورك نوسرغيو 3 نودبيو ةينامط يف اهيلع نوئكسيو »* بوقعي يدم
 + ميبابا هلاو مههلا بلا انا ينإ نوملعيو ميلوح نيذلا' يفو مهوناها نيذلا ”عيمج

 نورشعلاو عسانلا لصفلا
 ع تك كلا ل ا ا ل نا عا

 نوعرف اي كيلع انا اه برلا برلا لوقي اذكه #* لقو ملكت اهلك رصم يلعو هيلع بدتو رصم كلم نوعرف
 كمس قصلاو كيدخ يف اخاغف يطعا + اهتعتم اناو راهنالا يه يل لياقلا : ,راهثا طسو يف ضبارلا ميظعلا نينذتلا
 كنعفد اف ا ا + كرهن ناتيح عميمجو ةعرسب كيتلاو كرهن

 ةديضلا معارض كلا لجلا رم ضررا: رقف لال يد يامر * اماعط ءامسلا رويطو لقحلا شوحول
 ترسكو تسمشهت كيلع اوحارتسا املو دي لك مهيلع يصضبق املو ترسكت مهديب كوذخا امل ه»* ليارسأ تيبل

 * ةميهبلاو ناسنالا كنم ديباو افيس كيلع بملجل انا اه برلا برلا لوقي اذكه اذه لجال * مهرتح لك
 لجال » مهتعنص اناو مه يب راهنالا نا لوقت كنا ضرع برلإ انا ينا نوملعيو ابارخو اكاله رصم ضرا لك ريصتو
 دودح يلاو ناوساو لودج“ نم تلقهلاو فيسلاو بارخلل رصم ضرا عفداو كراهنا يلعو كدلع بلجا انا اه اذه
 اهندمو ةيربلا ضرا طسو يف تللهلل اهضرا عفداو #* ةنس نيعبرا نكست .الو ةميهب الو ناسنا اهيف زوج ال : * ةشبحلا
 , دعب برلا برلا لوقي اذكه نال #*روكلا يف مهيرذاو ممالا يف رصمرذباو ةنس نيعبرا ريصت بارحلا ندم طسو يف
 يف سيروثاف ضرا يف مهنكساو رصم يبس دراو * كانه اوقرغت ثيح ممآلا نم .نييرصملا عمجا ةئس نيعبرا
 مهلعجاو اضيا ممألا يلع عفترت لو تاسايرلا عيمج نم رثكا ةليلذ مههساير ريصتو * أاوذخأ ثيح. نم ضرأالا

 مهفلخ نوقحأ ام دنع ةيطخلل اركذتم ءاجر ليارسا تيبل اضيا نوريصي الو + ممالا يف نيريثك اونوكي الو نيليلق
 برلا لوق ناك لوالا رهشلا نم موي لوا يف نيرشعلاو ةعباسلا ةنسلا يف ناك» * برلا يانوذا انا ينأ نوملعيو
 لكو .جشلل سار لك روص يلع ةميظع ةيدوبع هشيج دبعتسا لباب كلم رصغتخا نأ نانسنالا نبا اي + الياخ يلا

 لوقي اذكه اذه لجلال + : اهيلع اهرديعتسا يتلا ةيدوبعلا نم روص يلع هشيجل ال ةرجا هل نكت ملو «تاحارجلل فتك

 ةرجا ريصتو اهميانغ منغيو اهبهن“ بمهنيو اهترثك ذخايو رضم ضرا لباب كلم رصنتخبا يطعا اه برلا برلا
 مولا كلذ يف * برلا برلا لوقي اذكه رصم ضرا هل يطعا روص يلع هدبعتسا يذلا هشيج'ضوع * هشيجل

 00 ٠ *« بلا انآ يا نيملعيو ميطسو يف احوتفم امف كل يطعاو ليارما لا لك تيبل نرق قرشي
 نونلثلا لصفلا

 موي نآل #* مويلا فا فا برلا يانونلا لوقي اذكه ٍلقو بسنت ناسنالا نبا اي  الياق يلآ برلا لوق ناكو

 نوطقسيو ةشبهلا يف قلقلا نوكيو نييرصملا يلع فيلا .نوكيو د« ممالا ءامنا نوكي ةباح موي بيرق برلا
 ينب نمو نيطلتخملا عيمجو ةبوعلا لهاو نويذوللاو نويشطيرقالاو سرفلا اهراسي ذخاتو 2*رصم يف نيحرج#
 بفيسلاب اهيف نوطقسي .ناوسا ىلا لودججت نم اهتوق ءايربك طعن*و رصم. مياعد طقستو * فيسلاب نوطقسي اهيف يدهع

 نا بيبرلا انا يا نوملعيو * هيبارغلا ندم طسو يف اهنهم ريصتو ندلبلا طسو يف بدرختو + هبرملا يانوذا لوقي

 نوكيو ةشبحلا, اوكلببيل نيعرسم .نوربت» جرخت مويلا كلذ يف #* اهينيعم حيمج رسكدتو رصم يلع اران يطعا
 تكتللم رصنتخخا ديب نييرصملا ةرثك كلها برلا برلا لوقي اذكه .* يتأ وه اه هنال رصم موي يف اهيف قلقلا

 نع يضرللا يلتفتو رصم يلع .مهفويم مهعيمج نولوتسيو اهوديْبيل نولسرم ممالا نم نودسفم هبعشبو لباب
 بيرلا لوقي .اذكح نلل * ىتمملكت برلا انا .ابرغلا ديب اهلامكو ضرالا كلهاو.تارفقم مهراهنا لعجاو # ءاحرجلا



 يلع اران يطعاو سيروثاف ضرا ديباو د دعب نونوكي لو رصم ضرأ نم ءاسورلاو ففنم نم ءامظعلا كلهاو برلا
 يطعاو * فنم ةرثك كلهاو رص« ةوق نياص يلع يبضغ بكساو * يرتشملا ةنيدم يف اماقتنا عنصاو ناص

 فيسلاب ةطسبو سمشلا ةنيد. نابشو هايملا رجثتتو © يرتشملا ةنيدم يف ةملثلا ريصتو ناص كلهتو رصم يلع اران
 .ايربك كانه ىيبتو رصم نكاسم تائه رسكأ ا دنع راهنلا ملظي صانفط يفو * نبهذي يبسلا يف ءاسنلاو نوظقسي
 ةنسلا يف ناكو * برلا انا ينا نوملعيو رصم يف اماكحا عنصاو # نوقاسي نويبسم اهتانبو ةباجحلا اهاشغتو اهتوق
 :نوعرف يعارذ تدرسك ناسنالا نبا اي # الياق يلا برلا لوق ناك رهشلا نم عباسلا يف لوالا رهشلا يف رشع ةيداحلا

 لوقي اذكه اذه لجال »# افيس لوانتيل ةوق يلمعيل امهرم هيلع يطعيل افشلا يطعيل لاسي سيل وه اهو رصم كلم
 معلا نيب رصم رذباو #* هدي نم هفيسب يمراو نيتعيفرلا هيعارد رسكاف رصم كلم نوعرف يلع انا اه.برلا برلا
 منغيو اهبهن بمهنيو رصم يلع هب يتايو هدي يف يفيس عفداو لباب تكلم يعارن يوقاو #روكلا يف مهيرذأو
 كلم ديب ينيس يطعا ام دنع برلا انا ينا نوملعيو ناطقست نوعرف اعارذو لباب كلم يعارذ يوقاو # اهميانغ
 00 * برلا انأ نأ نييرسملا عيمج ملعتو نادلبلا يف مهيرذاو ممألا يف رصم رذباو »* هدميو لباب

 نوثلدلاو يداحلا لصفلا
 لق ناسنالا نبا اي *الياق يلا برلا لوق ناك رهشلا نم موي لوا يف ثلاثلا ربشلا يف رشع ةيداحلا ةنسلا يف نأكو

 ناصغالا يف نسحو نانبل يف ةئيبرش لصوملا اه * كعفرت يف كتاذ تمببش اذامب هترثكلو رصم كلم نوعرفل
 لسراو هسورغ لوح ةراهنا يرج هعفر قمعلاو هاشنا ءاملا * هتساير تراص بحتلا طسو ينو هتمظع يف عفترمو
 نم هناصغا تلاطو باغلا رج عيمج نم رثكا هتمظع تمعفترا اذه لجا نم #* باغلا رج لك يلا هنوهش
 لك لظتسا هلظ تمت باغلا شوو تدلو هناصغا تمحو ءامسلا روبط لك تششع هعورف يف # ريثكلا .املا

 تازرا اهسفن يه * ريثكلا ءاملا يف تراص هلوصا نال هناصغأ لوط لجال هعافترا يف انسح راصو #* ممالا ةرثك

 هللا سودرف يف ةرجش لك هناصغاب تابيبش نكت مل بلدلاو ةعورفب ةهيبش تسيل تاربونصلاو هللا سودرف يف
 برلا لوقي اذكه اذه لجال + هللا ميعن سودرف رجم هورياغو هناصغأ ةرثك لجأل »* هنمبح يف ههبشت تسيل
 هتملساو »* هعفرت يف هترظنو بسلا طسو يف كتساير تنيطعاو كتمظعب اميظع ترص كنا: لجا نم برلا
 ندملا عيمج يف لابجلا نم هولزناو ممالا نم نودسفملا ءابرغلا هولصاتساو * هكاله عنصو ممالا سيير يديا يلا

 هتطقس يلع .#* هوسادو ممالا بوعش مهرتس نم اولزنو ضرألا نم ةعقب لك يف هعورف ترسكتو هناصغأ تلطقس
 ين :يتلا رجشلا عيمج هتمظعب عفتري اليك * لقعلا شوحو لك تراص هعورف يلعو ءامسلا رويط لك تمحارتسا
 قمع ين اعيمج توملل اوملسا ءاملا يبراش عيمج نبعافترا يف فقي الل بعلا طسو يلإ نهتساير يطعت الو ءاملا
 هيشغ ميسا يلا لزن موي يف برلا ببرلا لوقي اذكه- ٠ ةرفحلا يف نيلزانلا عم رشبلا ينب طسو يف ضرال
 + هب تلعلا باغلا رجم عيمج نائبل هيلع مانو ءاملا ةرثك تععنمو اهراهنا تمعنمو قمعلا هيلع تمقاو نزحلا
 عيمج لفسا ضرالا يف هتلسو ةرفحلا يف نيطبالا عم ميعجلا يلا هتردحا امل ممالا تلزلزت هتطقس توص نمو
 تمعت نونكإسلا هتيرذو ميتا يلا هعم اولزت ءاللاه ناو #* ءاملا تابراش عيمج نانبل نم ةراتخملاو ميعنلا رجش
 نينوتح« ريغلا طسو يف ضرألا قمع لا ميعنلا راجشا عم لزنا تهبشت ادامب : نكله مهتايح طسو -يف هرتس

 ظ * برلا ببرلا لوقي هتيب لكو نوعرف اذكه' فيسلاب ني>ورجفلا عم عجمضت

 ظ نوثلثلاو يناثلا لصفلا
 نبا اي الياق يلا برلا لوق ناك رهشلا نم موي لوا يف رشع يناثلا ربشلا يف رشع ةيناثلا ةنسلا يف ناكو

 “ 0 0 _ » د فطانو رحملا يف نيذت لثم فسناو ممالا كساب تمهبشت هل لوقتو رصم كلم نوعرف يلع احون ذخ ناسنالا
- 



 ةريثك بوغش كابش كيلع مرطا برلا برلا لوقي اذكه * كراهنا تسدو كيمدقب :املا تقلقاو كراهناب .
 لك كنم عبشلو ءامسلا رويط لك كيلع سلجاو كنم عاقبلا يلثمتو ضرالا يلع كثلدعاو ب يترانسب كيذتجاو

 نمو كتالضف نم ضرالا يورتو *  كمد نم اهءالماو لابجلا يلع كتام#ل لعجاو * ضرالا عيمج شوحو
 سمشلا يطغاو ءامسلا بكاوك ملظاو ءامسلا يفطت ام دنع كاشغاو * كنم ةيدوالا الماو لابجلا يلع كياضعا ٠

 برلا لوقي كضرا يلع ةملظ يطعاو كب نوملظي ءامسلا يف ارون تارينملا عيمجو * هرون يضي ال رمقلاو هباححإ
 مما كيلع نوسبعيو * اهفرعت ال ضرا يف.ممألا يف كليبس بلجا نيح ةريثك بوعش تملق بضغاو * برا

 اذكه نال * كدطقس موي ذنم مهطق نوعقوتي مههوجو يلع يفيس دما ام دنع ةريح . نوريخت ميكولمو ةريثك

 نوكلبيي ممالا نم نيدسغملا عيمجو كتوق حرطاو # ةربابجلا فويسب كيلا يتاي لباب كلم فيس برلا لوقي
 ال ةميهيب رثاو ناسنا مدق اضيا هزوجت الف ريثكلا ءاملا نم اهمياهب عيمج كلهاو د اهتوق لك رسكنتو رصم .ايربك
 تالبلل رصم عفدا نا * برلا يانوذا لوقي تميزلا لثم ريست مهراهناو مهايم نكست ذيضيح اذكه هأطي

 هنت ممالا تانبو هنوحونيو وه ىون ' * برلا انا ينا نوملعيو ابيف ناكسلا .عيمج ددبا نا اهلامكب ضرالا برختو

 ةسمخ يف لوالا رهشلا يف رشع:ةيناثلا هنسلا يف ناكو * برلا يانوذا لوقي هني اهتوق عيمج يلعو رصم يلع '
 قمع يللا اتاوما اهتانب ممالا نولزنيو رصم ةوق يلع من ناسنالا نبا اي # الياق يلا برلا لوق ناك رهشلا نم رشع
 !| كا »: هتوق لك عيجطتصتو هعم نوطقسي فيسلاب ءاحرجلا طسو يف * ةزفكلا يف نيطباهلا عم ضرالا٠

 * فيسلاب .احرملا طسو يف يف نينوتحخ# ريغلا عم عجطضاو لزنا نمم لضفا تنا # ةرفحلا قمع يف رص ةربابجلا
 ' هربق لوح هعمج© راصو #* ةرفحلا قمع يف مهرابقا اويطعا كانه ءاحرجلا عيمجو هعمج“ لكو .لصوملا كانه
 هربق لوح هشيج لكو زاوهالا كانه +# ةايحلا ضرا يلع مهف وخ اوطعا نيذلا فيسلاب نيطقاسلا .احرجلا عيمج
 اوذخاو ةايحلا ضرا يلع مهفوخ.اوطعا نيذلا ضرالا قمع يل 2 نيطباهلاو فيسلاب نيطقاسلا ءاحرجلا عيمج
 ةاحرج عيمج ةربق لوح مهتوت لكو لابوُثو وصوم أويطعا كثتاانه + ءاحرمجلا طسو يف ةرفعلا ف نيطباهلا عم يلام

 نيطقاسلا ةربابجلا عم اوعجط#| + ةويعلا ضرا يلع مهفوخ اوطعا نيذلاو فيبسلا نم .احرج نينوتخم“ ريغلا عيمج
 منال مهماظع يلع مهمانأ تراصو مهسور تحت مهفويس اوعضوو ةيبرح ةعلساب .ميعجا يل ارد يذلا رفذلا دم
 اهكولمو مودأ تلنه # فيسلاب نيحورجملا عم دقرت فلفلا طسو يف تناو # مهتايح يف ةربابجلا اوفاخا
 كانه # ةرفشلا يف نيطباهلا عم اوعهطضا ءاحرجلا عم .لوه فيسلا حارجل مهتوق اوطعا نيذلا اهياسرر عيمجو
 نيحورجملا ورسول مهتوقو مهفوخ عم ءاحرج نولزانلا لسوملا دانجا مهعيمج ءالراه ءايبرجلا ءاسور
 + برا برلا لوقي مبتوق لكب يزعتيو نوعرف مهنياعي كيلوا #* ةرف | يف نيطباهلا عم ميباقع أوبلحو فيسلاب

 لوقي هترثك لكو نوعرف فيسلاب نيحورجملا عم بلغلا طسو يف عجتضيو ةايعلا ضرا يلع هفوخ تييطعا ينال
 : ظ ١غ «:برلا برل؛

 ْ نوثلثلاو ثلاثلا لصفلا 7
 انس نايف بلع ينلا ضرالا مهل لوقتو كبعش ينب ملك ناسنألا نبا اي # الياق يل برلا لوق ناكو

 نيبيو قوبلاب قوبيو ضرالا يلع يتالا بفيسلا رظنيو #* هييب در مس ةوطعيو اهنم ادحاو. اناسنا ضرألا بعش ذخايو

  عمس هنال نوكي هسأر يلع همد هكرديو فيسلا يتايو ظناحتا 37 قوبلا توص عمسي يذلا الو * بععشلل

 . :نيبي ملو ايت فيسلا رظن اذإ هيب ةييبرلاو د هسفن صلخ ظفحت هنأ اذهو * نوكي هيلع همد ظفحتي ملو قوبلا توص

 * هبلطا ةييبرلا دي نم اهمدو تذخا اهمثاب هذه مهنم اسفن تردي فيسلا يتايو ظنت مل بععشلاو قوبلاب بسعشلل

 تومت توملاب ميثالل لوقا ام دنع د ةمْلك يمف نم عمستف ليارسا تبيبل ةييبر كتيطعا ناسنالا نبا اي تناو
 تمقيمس نأ تبناو 3 هيلطا .ثلدي نم ةمدو همثاب تلومي ةسقن مثالا هقيرط نم ميثالا دعتبيل لاوقاب ملكتت مل ناو
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 اي تنناو * كسفن تيجن تناو همثاب “تومي اذه هقيرط نم عجري الو اهنع عجريل هقيرطب قفانملا تربخاف '
 »* شيعن فيكف بوذن نسف نهبو انيلع نه انماثاو انتالالض نيلياق متملكت اذكه ليارسا تميبل "لق ناسنألا نبأ

 اوعجرا يبيحنو ةريرشلا هقيرط نم قفانملا عجري نأ لثم يطاخلا توم ءاشا ال برلا يانوذا لوقي انا يح مهل لق

 قيدصلا لدع كبعش ينبل لق ناسنالا نبا اي تنناو * ليارسا تميب اي نوتومت اذاملف ةريرشلا مكقرط نم ةعجر
 يف صلخ# نأ عيطتسي ال قيدصلاو همثا نم هيف عجري يذلا مويلا يف هرصي ل ميثالا مثاو لصي موي يف هصلخب ال
 ركذت ال اهبعنص يتلا هتالدعم لك املظ عنص ناف هلدعب قثي اذهو ةايح يبيح قيدصلل لوقا ام دنع * ةةيطخ

 * الدعو امكح عنصيو هقافن نم عجريو تومت توملاب قفانملل لوقا ام دنعو »* تومي هب هعنص يذلا هملظب

 اهعنص يتلا هاياطخ عيمجو * تومي الو ةايح ايححي املظ عنصي الا ةويعلا ةينصوب ريسيو فاطتخالاو نهرلا كريو
 مهقيرط هذهو ةميقتسم برلا قيرط.سيل كبعش ونب ,لوقيو * شيعي اهبو 3دعو امكح عنص هنال دعب ركذت ال
 نم يلماغغلا عجري ام دعو » هب توميق امثا عنصيو هلدع نم قيدصلا عجري ام دنع »* ةهيقتسم تسيل .

 مكنم دحأو لك نيدا ةميقتسم برلا قيرط تمسسيل هولوقت يذلا اذهو يبيت وه اهب الدعو امكح عنصيو هما

 ريشلا ني سماخلا يف رشع يناثلا رهشلا يف رشع ةيناثلا هنسلا يف ناك» * برلا لوقي ليارسا تيب اي مكقيرلطك
 يلا يتاي نا لبق نم ءاسم يلع برلا دي تستاك» #* ةئيدملا تمكله الياق ميلشروا نم صلغتملا يتا انيبسل

 ناسنالا نبا اي # الياق يلا برلا لوق ناكو # دعب قلغي ماو يمف ,متنو ةادغلاب يلا يتأ يتح يمن تمهتفو

 انل ضرالا تيطعا نحن نوريثك نعنو ضرالا طبضو ادحاو ناك ميهربا نولوقي ليارسا ضرأ يلع تابرغلا نونكاسلا
 نوقرهتو مكمانصا يلا مكنيعا نوعفرتو مدلا يلع نولكءات برلا يانوذا لوقي اذكه مبل لق اذه لجال # طابشالل
 لق اذه لجال # اذكه ضرالا نوثرتو هبيرق لجرلا متسجنو تالاذر متعنص مكفيسب متفقو * ضرالا نوثرتو مدلا
 ةعقبلا هجو يلع نيذلاو نوطقسي فيسلاب تابرحملا يف نيذلا ةقيقحلاب انا يح برلا برلا لوقي اذكه مه
 بارهلل ضرالا يطعاو * توملاب مهلتقا رياغملا يف نيذلاو تانيصعلا يف نيذلاو اماعط لقعحلا شوحول نوملسي

 انا بلا انا ينا نوملعيو # اهيف كلسي نم نوكي ال هنا لجا نم ليارسا لابج برغتو اهتوق ءايربك كلهتو
 . نوملكتملا كبعش وثب ناسنالا نبا اي تنناو # اهوعنص يتلا مهتااذر عيمج لجال برغتو ابارخ مهضرأ لعجاو
 لبق نم تازرابلا عمسنو عمتجن نيلياق هيخا عنم ناسناف ناسنا اوملكتو تويبلا باوبا ينو راوسالا يلع كيف
 نآل اهب نولمعي الو كتاملك نوعمسيو يبعش كسماما سلجو بعشلا عمتجحي يتح كيلا نوتايو * برلا
 نوعمسيو لصولا نسح توصلا ذيذل رامزم توص .لثم مهل ؛نوكتو #* مهتاساجل فلخ مهبلقو مهمف يف بذكلا
 اا * مهطسو يف'يبن كنا نوملعيو يتا دق اه نولوقي يتاي نا نيح نوكيو د# اهب نولمعي الو كتاملك

 ظ نوثلثلاو عبارلا لصفلا
 اي برلا لوقي اذكه مهل لقو بذت ليارسا ينب ةاعر يلع بنت ناسنالا نبا اي * الياق يلا برلا لوق ناكو

 نوحبذتو فوصلا نوسبلتو نبللا نولكات اه * فارخلا يعرت ةاعرلا تسسيلا مهتاوذ نوعري ةاعرلا له ليارسا ةاعر
 هودرت مل لاضلاو هودمضت مل روسكملاو هووادت مل ..وس هب يذلاو هووقت مل فيعصلا د اهوعرت مل يئارخو نيمسلا
 لكل الكام تراصو ةاعر اهل نكي مل هنأ لجأ نم يمنغ تقرفتف * بعنتلا يف هومتلمع يوقلاو هوبلطت مل كلاهلاو
 يمنغ تقرفت ضرالا لك هجو يلعو لاع لت لك يلعو لبج لك يف يمنغ تتقرفتو #* ءامسلا رويطو لقحلا شوحو
 برلا برلا لوقي انا يح د بدرلا لوق اوعمسا ةاعرلا اهيا اي اذه لجل » اهدري نم الو اهبلطي نم نكي ملو
 ةاعر اهل نكي مل هنا لجا نم لقهلا شوحو عيمج الكام يهنغ ريصت ناو بهنلل يمنغ ريصت نا ضوع ةقيقحاب
 اذكه * برلا لوق اوعمسا ةاعرلا اهيا اذه لدب * يمنغ اوعي ملو مهتاوذ ةاعرلا تععرو يمنغ ةاعرلا بملطت ملو
 ترا ةاعرلا اهاعرت و يمنغ اوعري ال نا مهفرصأو مهدي نم يمنغ بلطاو ةاعرلا يلع انا اه برلا يانودا لوقي

  2هذ 4 ١ .
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 يمنغ بلطا انأ اه هلالا برلا برلا لوقي اذكه هنا لجا نم * الكام دعب مهل ريصت هو مبمف نم يمنغ صلخاو

 اهعمجاو يفارخ بلطا اذكه ةلزعنملا هفارخ طسو يف ةباحسلاو ةبابصلا موي يف هعيطق يعارلا دبعتي امك  اهدهعتاو
 يلا مهلخداو روكلا نم ميعمجاو ممالا نم مهجرخاو #* ةبابضو ةباعس موي يف كانه تتقرغت ثيح عضوم لك نم
 عغترملا لبجلا يف مهاعرا ملام يعرم يف * ضرالا نكسم لك ينو ةيدولا فو ليارسا لابج يلع مهاعراو مهضرا
 ىلع نوعري مسد يعرم فو بيط ميعن يف نوحرتسي كانهو نوعجهطضيو كانه مهريص ريصتو ليارسا لبج يف
 كلاهلا بلطا * برلا برلا :لوقي !ذكه برلا انا نا نوملعيو اهتيرا اناو يمنغ يعرا انآ * ليارسا لابج
 برلا برلا لوقي اذكه فارغلا اهيا متناو د مكمجب اهاعراو يوقلا ظفحاو ينافلا يوقاو روسكملا ربجاو لاضلا دراو
 متسد يعرملا اياقبو انسح يعرم متيعر مكنا مكل بج سيلف * سيتو شبكو فورخو فورخ نيب مكحا انا اه
 * راملا تبرشو مكمادتا تاسادم تصعر يفارغف # مكلجراب اهومتقلقا ةيقبلاو يفاصلا ءاملا متبرشو مكلجراب
 ففورخ نيبو يوق فورخ نيب مكحا انا اه هلالا ببرلا برلا لوقي اذكه اذه لحال # مكلجرا نم . براطضملا

 اضيا دعب ريصت ال يمنغ صلخاو # هومتجرخا ناف لكو اهومتحلتن مكنورقبو اهوعفدت مكفاتكاو مكبناوججب + فيعض
 برلا اناو #* عار مهل نوكيو مهاعريف يدبع دواد رخآ ايعار اهل ميقأو »* شبك عم شيك نيب مكحاو بهنلل
 ةريرشلا شوحولا كلهاو ةمالسلا دهع دوادل دبعاو * تملكت برلا انا مهطسو يف اسيير دوادو ابلا مهل نوكا
 رهيشو #* ةكربلا رطم مهل لسراو يلبج لوح نونوكيو ,* تاباغلا يف نومانيو ةيربلا يف نونكسيو ضرالا نم
 ام دنع برلا انا ينا نوملعيو ةمالسلا ءاجر يف مهضرا يلع نونكسيو ابترمث يطعت ضرالاو مهل اهترمث يطعت ءارحتلا
 مهفيحت ل ضرالا شوحوو ممالا يف اببن اضيا نوريصي الو #* مهودبعتسا نيذلا دي نم مهصلخاو مهقوط رين رسكا
 يلع عوجلاب نيكلاه اضيا نوريصي الو ةمالسلا سرغ مبل ميقاو . * مهعوري نم نوكي الو ةينامط ين نونكسيو اضيا
 * هبمرلا برلا لوقي ليارسأ تميب يبعش مهو مههلا برلا انا نا نوملعيو * معلا رييعت اضيا :نولمعت# و ضرالا

 + برلا برلا لوقي مكهلا بلا اناو متنا يعيطق فارخو يفارخ متناو ٠
 | ظ نوثلثلاو سماغلا لصفلا ئ

 لوقي اذكه »+ هل لقو هيلع بنتو ريعاس لبج يلع كيهجو در ناسنالا نبا اي #0 الياق يلا برلا لوق ناكو
 بارغلا عنصا كندم يفو * برغتو بارغلل كيطعاو كيلع يدي ددعاو زيعام لبج اي كيلع انا اه ترلا

 نمز يف شفلاب ليارسا. تيب يف تبسلجو ةيدبا ةوادع ريت نا ضوع د برلا انا ينا ملعتو ارفق ريصت تناو
 مدئاب يسيطخا ةقيقحلاب برلا ببرلا لوقي انا يح اذه لجلال #* رخاوالا يف ملظلا تمقو يفو فيدسلا ديب ءادغالا

 كاحرج نم كلالت ءالماو # مياهبلاو سانلا هنم كلهاو برخت#و رفقلل ريعام لبج يطعاو * كدرطي مدلاو .
 ملعتو دعب نكست ال كندمو ةيدبا ةبرخ كعضاو * فيسلاب نوحورجملا طقسي كعاقب لك ينو كديدوا عيمجو
 يح اذه لجال * كانه وه برلاو امهثراو يل امه نيدلبلاو ىيعمالا نا تلق كنا لجا نم #* برلا انا ينا

 *« طبسلل انل تيطعا بارخ ليارسا لابج تلق كنال كتانيدجت توص تمعمص برلا انا ينا ملعتو * كنيدا
 لبج اي ابارخ ريصت“ ضرألا لكرورس يف ببرلا لوقي اذكه د* برلا لاق تمعمس اناو كمفب لوقلا ىلع تصظعو
 * مههلا ثمرلا انا ينا ملعتو لصاتست مودا لكو * ريعاس

 برلا لوقي اذكه . + برلا لوق اوعمسا ليارسا لابجل لقو ليارسا لابج يلع بنت ناسنالا نبا اي تناو
 اذكه لقو بسنت اذه لجال »* طبضلل انل تريص ذا ةيدبا تابرخ امعن امغن مكيلع لاق ودعلا نأ لجا نم برلا
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 ناسلل الرق مترصو ممألا اءاقب يف طبضلل اونوكتل مكلوح نيذلا ممألا نم متضغبو متنها نا ضوع هلآلا برلا برلا لوقيإ
 ناردغلاو ةيدوالاو لالتلاو لابجلل برلا لوقي اذكه برلا لوق اوعمسا ليارسا لابج اي اذه لجال #* ممالا يف اراعو
 اذكه اذه لجال # اهلوح نيذلا ممالا ةيقبل ايطومو بمهنلل تراص يتلا ةكورتملا ندمللو ةرثادلا ةبرخلا تاباغلاو
 -  اوناهاورؤرسب طبضلل يضرا مهل اوطعا مهنال اهلك مودا يلعو ممالا ةيقب ىلع تملكت يبضغ رانب ةقيقحلاب برلا لوقي
 لوقي اذكه تاباغلاو ناردغلاو لالتلاو لابجلل لقو ليارسا ضرا يلع بنت اذه لجال * بهتلاب اهونفيل اسرفن
 يلع يدي عفرا انا اه اذه لجال # ممالا رييعت اولمتعت نا ضوع تملكت يبضغبو يتريغب انا اه برلا يانوذا
 نا نوجري .مهنال ةرمثلاو بننعلا يبعش لكايو #* ليارسا لابج اي مكنم مهتناها نوذخاي ءالوه مكلوح نيذلا ممالا
 مكندم نكستو ةياهتلا يلا ليارسأ تيب لك سائلا مكيلع رثكا» #* نولمعتستو مكيلع علطا انا اه * اوتاي

 ينا نوملعتو لوالا نامزلاك اديج مكعنصاو مكتلوا يف امك مكنكساو مياهبلاو سانلا مكيلع رثكاو + يبت تابورغملاو
 * اضيا مهنم اولككت نأ نودوعت الو طبصلل مهل نونوكتو مكنوثريو ليارسأ يبعش سانلا مكيلع يطعاو. * برلا انا
 ال اذه لجال .* كتما نم ةلوكثم ترصو سانلا ةلكا تننا كل اولاق مبنا لجا نم برلا يانوذا لوقي اذكه
 اهوامتحت الو ممالا ةناها اضيا مكيلع عمست الو * برلا يانوذا لاق اضيا كلكثت ال كتتماو اضيا سانلا نيلكات
 مهتاساجنلو مهضرا يلع اونكس ليارصا تيب ناسنالا نبا اي # الياق يلا ببرلا لوق ناكر - * هلالا برلا لوقي اضيا
  لجا نم ميهيلع يبضغ تضفاو * يهجو ماما مهضرا تراص ضياعلا ةساجنك مهتاساجنلو مهمانصابو مهقرطب اهوسجن
 * مهتند مهماثاكو مهقرطك نادلبلا يف مهتيرذاو ممالا يف مهتددبف  اهوسمن مهناثئواب» ضرالا يف هوقارا يذلا مدلا
 * اوجرخ مهضرا نمو مه هببرلا بعش اولاق ام دنع سودقلا يمسا اوسندو تلانه اولخد ثيح ممالا يلا اولخدو
 لق اذه لجأل + كانه اولخد ثيح ممالا يف ليارسا تيب هسند يذلا سودقلا يمسا لجال مهيلع تمقفشو

 ' يذلا سودقلا يمسا لجال نكل ليارسا تيب اي انا ىمعنص مكل سيل برلا يانوذا لوقي اذكه ليارسا تيبل
 مهطس» يف هومتسند يذلا ممالا ف سندتملا سودقلا يمسأ سدقأو كانه متلخد ثيح ممالا يف ةوهتسن د

 نم مكعمجاو ممألا نم ممذخاو د مهتويعب مكيف سدقتا ام دنع برلا يانودا لوقي برلا انا يفا مما ملعتو

 + مكناثوا عيمج نمو مكتاساج عيمج نم نورهطتتو ايقن ءام مكيلع مضناو » مكضرا يلا مكلخداو نيضرألا عيمج
 »* ايمحل ابلق مكيطعاو مكدسح نم يرمبعلا بلقلا عزناو مكيف يلععا ةديدج احورو اديدج ابلق مكيطعاو مكربطاو
 اهتيطعا يتلا ضرألا يلع نونكستو #0 اهنوعنصتو يماكحا نوظفحو يلداعمب اوريست يك مكلعجلو مكيف يطعا يحورو
 مكيلع يطعا الو هرثكاو .ممقلا اوعداو مكتاساجت عيمج نم مكصلخاو # ابلا مكل نوكا اناو ابعش يل نونوكتو مكيابال
 مكقرط اضيا نوركذت 2  ممالا يف عوجلا رييعت اضيا نوذخات ال يك لقحلا تالغو ةرجشلا ةرمث رثكا * اطعت
 برلا لوقي اذه عنصا انا مكلجأل تسسلف # مكتالاذرو مكماثاب مههوجول نوماست الو ةحلاص ريغلا مكلامعا الو ةريرشلا

 كلذ يف هلالا برلا لوقي اذكه د»* برلا لوقي ليارصا تيب اي مكقرط نم اويصتساو اولجخا مكل افورعم نوكي ةلالا
 لجا نم ةرثادلا ضرالا لمععستو »* تابرغلا ينبتو ندملا مكنكساو مكماثا عيمج نم مكربطا هيف يذلا مويلا
 بارغلا ندملاو ميعن ناقسب لثم .ةرثادلا ضرالا كلت تراص نولوقيو #* زاتجمم لك نويعل ةرثاد تراتع ضرالا نأ
 تسرغو تابرغلا تينب برلا انا يا مكلوح اوقبت نيذلا' ممالا ملعتو * ةنيصح تسلج ةرفحتلا ةرئادلا
 تيبل عنصاس ةبلطلا اضيا هذه هلالا برلا برلا لوقي اذكه # عننصاسو تمملكت برلا برلا انا ينل تارثادلا
 ريصت !ذكه اهدايعا. يف ميلشروا فارخ لثم ةسدقم ارخ لثم # اسانا فارخ لكم مهرثكاو مهل عنصال ليارسا

 "00 ظ * برلا انا نا نوملعيو سانلا فارخ نم ةولمم بارغلا ندعلا



 ْ نوئلدلاو عباسلا لصفلا ظ
 * سائلا ماظع نم ةولمم تمناك هذهو .ارعصلا طسو يف ينتعضوو .برلا حورب ينتجرخاو برلا دي يلع كتنناكو

 ناسنالا نبا اي يل لاقو .* ادج ةسباي يهو ءارحتلا هجو يلع ادج ةريثك يه اذاو ارياد اهلرح نم اهيلع ينفوطو
 لوقتف ماظعلا هذه يلع بنت ناسنالا نبا اي يل لاقف # هذه ملعت تنا بير اي بير اي تلقف ماظعلا هذه ايعتا
 حور مكيلا بلجا انا اه ماظعلا هذهل برلا بيرلا لوقي اذكه * برلا لوق يعمسا ةسبايلا ماظعلا اهتيا مهل
 انأ يا نوملعتو نويحتو يحور مكيلع يطعاو ادلج مكيلع ددناو امل مكيلع دعصاو ابصع مكيلع يطعاو #* ةايح
 * هلصفم يلا مظعلا ماظعلا تبرقو ةلزلز !ذاو تابنتام دنع ترص ناكو برلا ينرما امك تيبنتف # انا برلا

 نبا اي بنت يل لاقو د حور اهيف كلت ملو اهقوف نعن دلج اهيلع دعصو اهموعل تتتبنو بصع اهيلع اذاو ترظنو
 هذه يف يغفناو حورلا اهتيا تا ءامسلا ماير ةعبرا نم بمرلا برلإ لوقي اذكه.حورلل لقو حورلا يلع بنت ناسنالا
 ' ادج ريثك عمج مهعادقا يلع اوفقوو اوشاعو ةابجلا حور مهيف تللخدو ينرما امك تيبنتو #* اوشيعيلو تاومألا

 ةسباي تراص انماظع نولوقي مهو ليارسا تيب لك يه ماظعلا هذه ناسنالا نبا اي الياق يعم برلا ملكتو # .ادجت
 نم مكدعصاو مكثادجا متفا انا اه برلا برلا لوقي اذكه مهل 'لقو بنت اذه لجال ته انرثدو انواجر كلهو
 مكروبق نم مكدعصأل مكروبق متفا ام دنع اناو برلا انا يلا نرملعتو د ليارسأ ضرا يلا مكلخداو يسبعش اي مكروبق

 برلا لوقي عنصاسو تمملكت انأ برلا انا ينا نوملعتو مكضرا يف مكعضاو نويعتو مكيف يحور يطعاو“  يبعش اي ٠
 هيلا نيليخدلا هيئبو !نوهي اهيلع بتكاو اصع كل ذخ ناسنألا نبا اي .* الياق ىلا برلا لوق ناكو * برلا

 امهضعب يلا امبعمجتو # هيلا نييمتنملا ليارسا ينب عيمجو ميارفا اصع فسويل اهبتكتو ةيناث اصع كلل ذخاتو
 ام انربخت مل نيلياق كبعش ونب كل نولوقي ذا نوكيو * كدي يف كل انوكيو امهطبرتل ةدحاو اصع كل ضعب
 نيمتنملا ليارسا ليابقو ميارفا ديب. فسوي ةليبق ذخا انا اه برلإ يانوذا لوقي اذكه مهل لوقتف »* كل هذه يه
 كدي يف اهيلع تمبتك ينلا ناتاصعلا نانوكتو *. اذوبهي دي يف ةدحاو اصع نونوكيو !دوهي ةليبق يلا مهعفداو هيلا
 اولخد ثيح ممالا طسو نم ليارسا تيب عيمج ذخا انا اه هلالا برلا يانوذا لوقي !ذكه مهل لوقتو + مهماما
 لابج فو يضرا يف ةدحاو ةما مهلعجاو ' * ليارسا ضرا يلا مهلخقاو مهلوح نيذلا عيمج- نم مهعمجاو كانه

 ايا اوسجنتي ال يكل + نيتكلمم يلا نومسقني الو ناتمأ اضيا نوريصي الل مهعيمجل نوكي دحاو سييرو ليارسا
 نونوكيو مهرهطاو اهب اواظخا يتلا مهماثا عيمج- نم مهيجلاو مهتاكلمم عيمج فو مبلياذربو اهب ءاطخا يتلا مهناثواب
 يرماواب نوريسي مهنال مهعيمجل نوكي دحاو عارو مهطسو يف سيير دواد- يدبعو # اهلا مبل نوكا اناو ابعش يإ
 مهوابا تلانه نكس ثيح بوقعي يدبعل اهتيطعا انأ يتلا مهضرا يلع نونكسيو # اهنوعنصيو يماكحا نوظفمحيو
 ةمالسلا دهع مهل دهعاو د دبالا يلا مهسيير نوكي يدبع دواد اهو رهدلا يلا مهيب وئبو مهوئبو مه اهيلع نونكسيو
 يل نونوكي_مهو اهلا مبل نوكاو مهيف ينكسم نوكيو #* دبالا يلا مبطسو يف يسداقم عضاو_مهعم ايدبا ادبع نوكيو
 * .برلا لوقي بالا يلا مبطسو يف يسداقم'نوكت ام دنع مهسدقا يذلا انا بدرلا انا ينا نوملعيو # ابعش

 ظ 1 ظ نوثلدلاو نماثلا لصفلا ظ
 لابوتو حوصوم سير سيير جوجام ضراو جوج يلع كبجو تمبث ناسنالا نبا اي # الياق يلا برأا لوق ناكو

 كعمجاو د لبوثو خوصوم سور سييرو جوج اي كيلع انا اه برلا يانولا لوقي اذكه #* هل لقو هيلع بنتو
 لهاو شوبحلاو سرفلا * فويسو ذوخو قيرازم ريثك عمج يف اعيمج عوردلا يسبال هلايغلاو ليغلا كشيج لكو
 هلا. عيمجو ءايبرجلا رخا نم اماغرث تيب هباحسا عيمجو رموغ » قيرازملاو .ذوخلاب مهعيمج نويدوللاو ةبونلا
 . مايا ذنم # اسراخ يل نوكتو كععم نيعمتجملا كعمج لكو تنا كسفن ييهو دعتسا * كعم ةريثك مماو :



 اي

 يلا ةريثك مما نم نيعومجملا فيس نم ةفرصنملا ضرالا يلا لبقيو يتاي نيدسلا رخا يلاو ايبتي ةريثكلا نيئسلا
 - رطملا لثم دعصتو ا ةمالسلا يلع نودكسيو مماألا نم جرخ وهو اهلامكب ةيرب تراص يتلا ليأرسا ضرا

 . ةحورطملا ضرالا يلع دعصا د لوقتو ةريرش تاركف ركفتو كبلق يلع تاملكلا دعصت مويلا كلذ ف نوكيو هلالا

 سيراتم الو روس نوكي 2 ثيح حوسر يف ندملا ينكاس عيمج ةمالسلا يلع نينكاسلاو نوكس يف نييداهلا يلع يتا

 مما نم ةعومج“ مما يلعو تنكس يتلا ةبورخملا يلع يدي درال اميانغ منغنو ابهن بسهننل 0 باوبا مث نوكي الو
 بمهتشل كل نولوقي اهروك لكو ةينودقلخ راجنو نادادو اباص »* ضرالا ةرس يلع ناكسلا تاينتقم تمعنص ' ةريثك
 اي بعت اذه لجال #* ميانغ منغتل ايانق ذخاتو ابهذو ةصف ذخاتل كعمج# تمعمج ميانغ منغتو يتات تنا ابهن
 يلع ليارسا يبعش نكسي ام دنع مويلا كلذ يف سيلا هلالا برلا برلا لوقي اذكه جوجل لقو ناسنالا نبا

 شيجو ميظع عمج“ ليخ باكر مبعمج كعم ةريثك مماو ءايبرجلا رخا نم كلعضوم نم يتاتو موقت # ةمالسلا
 يكل يضرا يلع كدعصاو نوكي ةريخالا مايالا يف ضرالا يطغتل ةباحس لثم ليارسأ يبعش يلع دعصتو # ريثك

 كلجا نم يذلا تننا جوجل هلالا برلا يانوذا لوقي اذكه د مهماما كب سدقتا ام دنع ممالا لك ينفرعت

 * يتريغو يبضغ دعصي هلال برلا برلا لوقي ليارسأ ضرا يلع جوج هيف يتاي يذلا مويلا يف مويلا كلذ يف
 كمس برلا هجو نم لرلزتتو * ليارسا ضرا يلع ةميظع ةلزلز نوكت مويلا كلذ انيقي تملكت يزجر رانب
 ضرالا هجو يلع نيذلا رشبلا عيمجو ضرالا يلع بدت يتلا تارشعلا لكو ءارحتلا شوحوو ءامسلا رويطو رحبلا

 برلا برلا لوقي فيسلا ففوخ لك مهيلع اوعداو * طقسي ضرالا يلع روس لكو ةيدوالا طقستو لابجلا قشنتو

 :يلعو اتيربكو اران هيلع رطماو درب ةراجو قرغم رطمبو مديو تومب هنيداو * نوكي هيخا يلع ناسنالا فيسو
 يلا نوملعيو ةريثكلا ممالا مامأ فرعأو دجمهلاو سدقتاو مظعتاو #» هعم ةريثك مما يلعو هعم نم عيمج
 : ظ * انا برلا انا

 ْ نوثلدلاو عساتلا لصفلا

 حوصوم سور سيبر جوج اي كيلع انا اه برلا برلا لوقي اذكه لقو جوج يلع بدت ناسنالا نبا اي تنناو
 نم كسوق كلهاو د ليارسا لابح يلع كعمجاو ءايبرجلا رخا نم كلدعصاو كيدهاو كععمجاو * لابوثو
 الاو كباعسا عيمجو تننا طقستو ليارسا للابج يلع تاحرطاو * ينميلا تلدي نم كباشنو يرسيلا ثادي
 ينال طقست .ءارعصلا هجو يلع + لكوتل كتعفد ءارحتلا شوحو عيمجنو رياط لكل رويطلا ةرثكل ملست كعم يتلا
 * انا برلا انا يلا نوملعيو ةمالسلاب ريازجلا نكستو اران كيلع لسراو * برلا برلا لوقي تملكت انا
 انا بزلا انا ينا ممالا عيمج ملعتو دعب سودقلا يمسا سندتي الو ليارسا يبعش طسو يف سودقلا يمسا فرعيو
 رختو * تملكت هيف يذلا مويلا وه اذه هلالا برلا برلا لوقي نوكي هنأ ملعتو يتا اه * ليارسأ سودق
 راثلا مهب نودقويو بارهلاو يديالا يصعو باشنلاو' يسقلاو ةسرتالاو قيرازملاو ةعاسالاب نودقويو ليارسأ ندم ناكس
 نيذلا نوبهنيو رانلاب ةعلسالا نوقرحيا نكل ءايش ضايغلا نم نوعطقي الو ءارحصلا نم ابطح نوذخاي الو  نينس ةعبس
 ليارسا ين اركذ يمسم اعضوم جوجل يطعا مويلا كلذ يف نوكيو .* برلا لوقي مهومنغ نيذلا نومنغيو مهوبهن
  مهوتفديو *'جوج يداو يعديو هعمج لكو جوج كانه نونفديو يداولا دس نونبيو رحجلا يلا نوتاي نيذلا يداو
 هيف يذلا مويلا ةيمستلل مهل نوكيو ضرالا بععش لك مهنفديو #* رهشا ةعبس يف ضرالا ربطت يك ليارسأ تيب
 هجو ىلع نييقبتملا اونفدي نا ضرالا لك ىلع نيرياسلا لاجرلا نيح لك نورمايو هب برلا لوقي تدمج
 ينبي ناسنا مظع رظني ضرالا لك يلع ريام لك نوكيو # ءاصقتساب نوبلطتيو رهشا ةعبس دعب اهوريطيل ضرالا

 وو



 نبأ اي تنناو د ضرالا رهطتتو يداولا ةثيدملا مسا.نالل * جوج يداو يف نوننادلا اهونفدي نأ يلا اركذ اهيلع
 نيطيعملا عيمج نم اوعمتجا اوتاو اوعمتجا لقحلا شوحو عميمجلو رياط ريط لكل لق برلا لوقي.اذكه لق ناسنالا
 ةربابجلا معمل نولكات * امد نوبرشتو امم نولكاتو ليارسا لابج يلع ةميظع ةحيبذ مكل اهتححبذ يتلا يتحالذ يلع
 . امد نوبرشتو عبشلل امه نولكاتو د مكعمجاب ةيوق الوجع“ نوريصتو اسويتو لوجو اشابك ضرألا ءاسور مد نوبرشتو
 ببرلا لوقي براك# لجر لكو ارابج ايكارو اسرف يتديام يلع نولذمتو مكل اهتحعب د يلا ينسب ل نم ركسلل
 تميب .ملعيو دم مهيلع اهتبماح يذلا يديو هتعنص يذلا يمكح ممألا لك نياعتو مكيف يدعم“ طعأو + برلا

 ليارسا تيب .يبس مهاياطخ لحال نأ ممإلا عيمج ملعتو # هدغبو مودلا اذه ذنم انأ مههالا برلا انأ يلا ليارسا

 مهتاساجتك + بفيسلاب مهعيمجب .اوطتسو ءادعالا يديا .يلا مهتملساو مهنع يهجو تمفرصف ٍنرصع مهنإ لجا نم
 بوقعي يبس درا نآلا هلالا برلا برلا لوقي اذكه اذه لخآل مهنع يهخو ىسفرصو مهب ىرعنص مهماثاكو

 مهضرا يف اونكسي ام دنع ةوملظ يذلا ملظلاو مهتناها ذخاو  سودقلا يمسا لجال اغار ليارسا تيب محراو - ٠
 - مسالا ماما مهيف سدتتاو ممالا نادلب نم مهعمجاو مسالا نم مهدرا ام دنع د مهفوخ نس نوكي الو ةمالسلاب
 لجل نم دعب مهنع يبجو فرصأ الو + مسالا يف مهل رهاظتا ام دنع انا .مههلا ببرلا انا ينا نوملعيو * ةريثكلا

 ا * ببرلا برلا لوقي ليارسأ تميب يلع يبغغ ىضفا يلا

 ظ نوعبرالا لصتلا ظ ش

 نأ دعب نم رشع ةعبارلا ةنسلا يف ربشلا نم ةرشع يف لوالا رهشلا ين افيبسل نيرشعو سمخ ةنس يف ناكو

 ساه رظنم لثم :ناك ةرظنمو لجر اذاو كانه ينتلخداو #* يلباتم ةنيدم .ءانب لثم هيلعو ادج لاع لبج
 اي تمنا تيارا لجرلا يل لاقو : »* بابلا يلع فقاو وهو هدي يف سايق هبصقو نييانبلا طيخ هدي ف ناكو فصلي

 انهاه يلأ تلخد كنا لجا نم كل هرهظا انا امك كبلق يف بترو كينذاب عمساو كينيعب رظنا ناسنألا نبا

 ديبو هب طيح# تيبلا جراخ نم روس اذاو * ليارسا تيبل هارت ام عيمج تننا ربظتو كل رهظا نا لجا نم
 يلا لخدو #* ةبصقلل واسم هعافتراو ةبصقلل واسم اضرع ءانبلا ساقف رثفو عارذلاب عرذا ةقس سايق .ةبصق 'لجنلا
 ءااثلاو # ةبصقلل واسم بابلا مالاو انهاه نمو انهاه نم ةتس ءااثلا ساقو يرد ةعبس يف قرشملا وعن رظانلا بابلا
 + عرذا ةسمخ مالاو اضرع ةبصقلل واسم يناثلل ءااثلاو عرذا هتس ءااثلا نيب مالاو اضرع ةبصقلل واسمو الوط ةبصقلل واسم
 * ةبصقلل واسم لخاد نم بابلا مالا بيرق زيلهدلا مالو اضرع ِةبصقلل واسمو الوط هبصقلل واسم ثملاثلا ءااثلاو
 انهاه نم ةشلث لباقم ءااث بابلا ءااثو * لخاد نم بابلا مالاو عرذا ةرشع والاو عرذا ةينامث هبئابلا مالا ساقو

 ةرشع ريلهدلا باب ضرع ساقو #2 انهاه نمو انهاه نم مالال دحاو سايقو ةثالثلل دحاو سايقو انهاه نم هالو .
 , نمو انهاه_نم ةدخ دحاو عاردو دحاو عارد ءاانلا هجول عومجم عارذو د»* اعارذ رشع ةثالث زيلهدلا :ةعسو عردا .

 اضرع ءااثلا طياح يلا ءااثلا روس نم بابلا ساقو د انهاه نم عرذا ةتسو انهاه نم عرذا ةكس ءااثلاو انهاه
 .هبابلا مااثو اعارذ نيرشعو ةسمخ جراخ نم بابلا مال ةمقعمو * بابلا يلا بابلا اذه اعارذ نيرشعو ةسمخ
 يلع ةيفح تاقاظو # عرذا ةينامث لخاد نم بابلا مالا باب ةمقعم يلا جراخ نم ببابلا ةمقعمو * طيح
 * انهاه نمو انهاف نم ليغت ماللا يلعو لخاد نم ةطيعح يوك ماللل اذكهو اهلوح نم رادلا باب كخاد نم ءااثلا

 ,باوبالا ربظ يف ةقوراو . + جردلا يف تايرامعو رادلا لوح ةجرد نوثلثو نيازخ !ذاو ةلخادلا رادلا يلا ينلخداو
 رظانلا بابلا ةمقعم يلا لخا> نم جراخلا بابلا ةمقعم نم رادلإ ضرع ساقو * لفسلل ةجردلا باويالا لوطب

 ةجراغلا رادلا .يف .ايبرجلا وحأ رظان باب اذاو ءايبرجلا يلا ينلخداو #* قراشملا وهن رظانلا :عارذ ةيام جراخ. يلا
 قراشملا وه رظانلا سايقك ناكف هليمنو ثوحلاللاو والالاو انهاه نم ةثالثو انهاه نم ةقالث ءااثلاو د اضرعو الرط هساقو
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 دعصو قراشملا وحن رظانلا بابلا لثمك هليجنو ثوملاللاو هاوك» #**هضرع اعارذ نورشعو ةسمخو هلوط اعارذ نوسمخ
 رظانلا بابلل ام لثمك ءايبرجلا باب يل رظانلا ةلخادلا رادلا ببابلو »* لخاد نم. ثوملالاو هيلع جرد ةعبس يف
 دساقو نمبدلا لا رظان باب اذاو نميتلا وعن ينلخدأو #3 عارذ ةيام بايلا يلا بايبلا نم رادلا ساقو قراشملا وحن

 هلوط اعارذ نوسمخ مالالا اوك لثمك هلوح نم تيرهلإلاو هاوكو د اهنيعب تاسايقلا هذيك ثوملاللاو والالاو ءااثلاو
 انهاه نم ةدحاوو انهاه نم ةدحاو هليخنو لخاد نم كوملاللاو جرد ةعيس هلو + هضرع اعارذ نورشعو ةسمخو

 وحن ضرعلاو عارذ هيام بابلا يلا بابلا ص رادلا ساقو نميتلا وهن ةلخادلا رادلا باب ةلابق بابو واللا يلع
 هذهك بابلا ساقو نميتلا و يذلا بابلل يتلا ةلخادلا رادلا يلا ينلخداو - * اعارذ نورشعو ةسمخ نميتلا

 0-0 * اهضرع اعارذ نورشعو ةسمخو اهلوط اعارد نوسمخ ةرياد ثوملاللاو يوك اهلو د اهسفن تابايقلا
 جرد ةينامثو واللل ليخنو ةجراحلا رادلل ثوملالاو # اهضرع عرذا ةسمخو ابلوط. اعارذ نورشعو ةسمخ ةطيحص
 ا هذهك ثوملاللاو والللاو ءاثلاو . * اهسفن تاسايقلا هذهك هساتو قراشملا وعن رظانلا بابلا يلا ينلخداو
 يل ينلخداو #* اهل جرد ةينامثو انهاه نمو انهاه نم والللا يلع ليو ةلخادلا رادلل ثوملاللاو د هاوكو' اهسفن

 نوسمخ ةطيحع هثوملاو ةطيحم داوكو ثوملاللاو والالا ,ااثلاو #* تاسايقلا هذهك ساقو 'ءايبرجلا يف يذلا بابلا
 جرد. ةينامثو 'انهاه نمو انهاه نم واللل ليختو ةجراغلا رادلل ثوملالاو د هضرع اعارذ نورشعو ةسمخو هلوط اعارذ
 نم ناتديام بابلا مالا ينو  ةقرعحملا نولسغي.عبن كلانهو يناثلا بابلا بابلا يلع اهثوملاو اهاوكو اهتايرامع د اهل
 ينو »* لهجلا لجإ نموه 98 ةيطملا لحا نم وه امو ةقرحمملا اوحبذي يك بهذ.نم انهاه نم ناتديامو انهاه
 5256 ناتديام بابلا مالاو يناثلا بابلا رهظ يف قراشملا وهن ناتديام ءايبرجلا يلا رظانلا تاقرعملا قاور رهظ

 يتلا ديأوم ةينامثلا ةلابق ميابذلا نوح ذي اهيلع ,بابلا رهظ يف انهاه نم ةعبراو انهاه نم .ةعبرأ * قراشملا وهن ظ

 ابيلع عارذ عافترالاو فصنو ناعارد لوطلاو فصنو عارذ ضرعلا ةروقنم ةيرهح .تاقرعملل دياوم ةعبراو * روعلل
 روتس اهقوذ نم دياوهلا يلعو طيح“ اهحراخ نم رتف هو روكتس زيرما اهلو ميابذلاو تاقرعملا نوحبذي اهيفو نوعضي
 رهظ يف ةدحاو ةلخادلا رادلا يف ناتروضقم اداو ةلخادلا رادلا يلا ينلخدأو د ةسوبيلا نمو رطملا نم اهيقوتل

 لاقو # ءايبرجلا يلا رظانلاو نميتلا وحن يذلا بابلا رهظ يف ةدجاوو نميتلا يلا ةلماح ايبرجلا يلا رظانلا بابلا
 ةنهكلل ءايبرجلا يلا ةرظانلا ةروصقملاو د تميبلا سرح نوسرحي نيذلا ةنهكلل نميتلا يلا ةرظانلا ةروصقملا هذه يإ
 ةيام الوط رادلا ساقو #* هومدخعل برلا يلا يويل نم نوبيرقلا قوداص ونب مه كيلواو مبذملا نوسرع# نيذلا
 قاورلا ساقو تميبلا قاور يلا ينلخداو * تميبلا ةلابق .ميذملاو اهبناوج ةعبرا يلع عارذ ةيام اضرعو عا ار
 ةئالث قاورلا باب فاتكاو اعارذ رشع ةعبرا يراضجبلا ةعسو انهاه نم عرذا ةسمخو انهاه نم اضزع عرذا ةسمخ

 ردوا هيلا دعصو اعارذ رشع ينثا ةضرعو اعارذ نورشع قاورلا لوطو # انهاه نم عردا ةنِلْيِو انهاه نم عرذا
 * انهاه نم دحاوو انهاه نم دحأو قاورلا ىلع اناك نأ دوماعو ف

 ١ د دورا ناحل ندنلا
 هبابلا ةعسو #* انهاه نع قاورلا ةعس عرذإ ةتسو انهاه نم هضرع ا ةتس قاورلا ساقو لكيهلا يلا ينلخداو

 نيرشع هضرعو اعارذ نيعغبرا هلوط ساقو انهاه نم عرذا ةسمخو انهاه نم عرذا ةسمخ بابلا فاتكاو عردا ةرشع

 عردذا ةعبس ةيراخبلا فاتكاو عرذإ ةتس ةيراغبلاو نيعارذ هي هراخللا قاور ساقو ةلخادلا رادلا يلا لخدو # اعارذ
 لكيهلا ةبحأو يلع اعارد نيرشع نهتعسو اعارذ نيعبرا تايبرا ىنيبلاإ لوط ساتو د»* انهاه نم م عردا ةعيسو انهاه نم

 * هلوح نم عرذا ةعبرا بناجلا ضرعو عرذا هتس تيبلا طياح ساقو * نيسيدقلا سدق اذه يل لاقو
 ' نوكتل ةطيع# تيبلا بناوج يف تيبلا'طياح يف ةجاتلاو نينثا يف ةئلثو نيل بناج ىلع بناج بناوجلاو
 طيح ولعلا يلا تميبلا نم داير را بانجالا ولع ةعسو + ملكا تميبلا ناطيح اوسملي اليك اورظني نا نيذخالل
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 ةريذك بوغش كلبش كيلع حرطا برلا برلا لوقي اذكه #* كراهنا تسدو كيمدقب :ايلا تقلقاو كراهناب .
 لك كنم عبشاو ءامسلا رويط لك كيلع سلجاو كنم عاقبلا يلثمتو ضرالا يلع ثلدعاو ب يترانسب كيذتحاو

 نمو كتالضف نم ضرآلا يورتو . * كد نم اهءالماو لابجلا يلع كتامح لعجاو * ضرألا عيمج شوحو
 سمشلا يطغاو ءامسلا بكاوك ملظاو ءامسلا يفطت ام دنع كاشغاو * كنم ةيدوالا المإو لابجلا يلع كياضعا

 برلا لوقي كضرا يلع ةملظ يطعاو كب نوملظي ءامسلا يف ارون تارينملا عيمجو # هرون يضي ال رمقلاو هباحتس
 مما كيلع نوسبعيو * اهفرعت ل ضرا يف.ممالا يف كيبس بلجا نيح ةريثك بوعش تسلق بضغاو »* برلا

 اذكه نال * كتطقس موي ذنم مهتطقس نوعقوتي مههرجو يلع يفيس ددمأ أم دنع ةريح . نوريخت مهئكولسو ةريثك

 نوكلي معنلا نم نيدسنملا عيمجو كتوق حرطاو ةربابجلا فويسب كيلا يتاي لباب كلم فيس. برلا لوقي

 ال ةميبب رثاو ناسنا مدق اضيا هزوجتن الف ريثكلا ءاملا نم اهمياهب عيمج كلهاو د# اهتوق لك رسكدتو رصم ءايربك
 تالبلل رصم عفدا كا * برلا يانوذا لوقي تيزلا لدم ريست مهراهناو مهايم نكست ذينيح # اذكه هالي
 هنتي ممألا تائبو هنوحوتيو وه ين ' * برلا انا نأ نوملعيو ابيف ناكسلا.عيمج ندبا دا اهلامكب ضرالا برغتو

 ةسمخ يف لوالا رهشلا يف رشع'ةيناثلا هنسلا يف ناكو د برلا يانوذا لوقي هنحنب اهتوق عيمج يلعو رصم يلع
 قمع يلا .اتاوما اهتانب معلا نولزنيو رصم وق يلع 1 ناسنألا نبأ اي د الياق يلا «برلا لوق ناك رهشلا نم رشع

 . كل نولوقيو د هتوق لك عجطصتو هعم نوطقسي فيسلاب .احرجلا طسو يف * ةزفكلا يف نيطباهلا عم ضرالا ٠
 * فيسلاب ءاحرجلا طسو يف نينوتخمم ريغلا عم ا و * ةرفحلا قمع يف رص ةربابجلا
 ' هربق لوح هعمج“ راصو #* ةرفحلا قمع يف مهرابقا اويطعا كانه ءاحرجلا عيمجو هعمج“ لكو لصوملا كانه
 هربق لوح هشيج لكو زاوهالا كانه + ةايحلا ضرا يلع مهفوخ اوطعا نيذلا فيسلاب نيطتاسلا .احرجلا عيمج
 . اوذخاو ةايحلا ضرا يلع مهفوخ اوطعا نيذلا ضرالا قمع يل 7 نيطباهلاو فيسلاب نيطقاسلا ءاحرجلا عيمج

 ةاحرج- عيمج اهربق لوح مهتوق لكو لابوثو خوصوم اويطعا ثلنه * ءاحرجلا طسو يف ةرفحلا يف نيطباهلا عم يذم
 نيطقاسلا ةربابجلا عم اوعجطضا + ةويعحلا ضرا يلع مهفوخ اوطعا نيذلاو فيبسلا نم .احرج نينوتخم ريغلا عيمج
 مهنال مهماظع يلع مهماّنأ تراصو مهسور تحت مهفويس اوعضوو ةيبرح“ ةعلساب ميلا يل رار نيذلا ركدلا دس
 ص مودأ كلانه دج« فيسلاب نيحورجملا عم دقرت فلغلا طسو يف تناو #* مهتايح يف ةربابجلا اوفاخا
 » ةرفشلا يف نيطباهلا عم اوعهطضا ءاحرجلا عم ءلوه فيسلا حارجل مهتوق اوطعا نيذلا اهياسور عيمجو

 1 | عم نينوتخ» ريغ اوعي | مهتوقو مهفوخ عم رع نولزانلا لصوملا دانجا مهعيمج ءالاه ءايبرجلا ءاسور
 امرا برلا لوقي مهتوق لكب يزعتيو نوعرف مهنياعي كيلو * ة حلا يف نيطباهلا عم ميباقع أوبلحو فيسلاب

 لوقي ةترثك لكو نوعرف فيسلاب نيحورجلا عم بلغلا طسو ين عجطضلو ةايعلا ضرا يلع هفوخ تمريطعا نال

 5 ' > :ج » برلأ برل؛

 نوثلثلاو كااثلا لصفلا

 500 فباحأ ينل ضرألا مهل لوقتو كبعش يب 0 57 ب + الياق يا برلا لوف ناكو

 نسا قزنلاب قوبيو ضرالا يلع يتالا بفيسلا رظنيو #* ةييبر مهل ةوطعيو اهنم ادحاو اناسنا ضرألا بعش ذخايو

 . عمس هنال نوكي هسأر يلع ةمد هكرديو فيسلا يتايو ظفحتي 31 قوبلأ تنوص دوا يذلا عماسلاو »: بسعشلل

 : -نيبي ملو ايتأ فيسلا رظن اذا ةييبرلاو + * هسفن صلخ ظفحن هنأ اذهو * نوكي هيلع همد ظفحتي ملو قوبلا ترص

 * هبلطا ةييبرلا دي نم اهمدو تذخا اهمئاب هذه مهنم اسفن تردي فيسلا يتايو ظفحت# مل بعشلاو قوبلاب بمعشلل

 تومت توملاب ميثالل لوقا ام دنع * ةملك يمن نم عمستف ليارسا تبيبل ةييبر كتيطعا ناسنالا نبا اي تناو |

 تنقبس نأ تبناو. اا ير م ري ا ا لا حرام



 و

٠ 

 أي تمناو * كسفن تيجن تنناو همئاب تومي اذه هقيرط :نم.عجري الو اهنع عجريل هقيرطب قفانملا تربخاف ظ
 * شيعن فيكف بوذن نهن نهبو انيلع نه انماثاو انتاللض نيلياق: متملكت اذكه ليارسأ تميبل "لق ناسنالا نبا
 اة يبحيو ةريرشلا هقيرط نع قفانملا عجري نا لثم طاغلا توم ءاشا ال برلا يانوذا لوقي انا يح مهل لق

 قيدصلا لدع كتابعش ينبل لق ناسنالا نبا اي تنناو * ليارسأ تيب اي نوتومت اذاملف ةريرشلا مكقرط نم ةعجر

 ركذت ال ابعنص ىتلا هتالدعم لك املظ عنص ناف هلدعب قثي اذهو ةايح ىيح قيدصلل لهيقا ام دنع # هتيطخ

 + الدعو امكح عنصيو هقافن نم عجريو تومت توملاب قفانملل لوقا ام دنعو »* تومي هب هعنص يذلا هملظب

 اهعنص يتلا هاياطخ عيمجو كان ا ةويعلا ةيصوب ريسيو فاطتخالاو نهرلا دريو
 مهتيرم هذهو ةميقتسم برلا قيرط.سيل كبعش ونب لوقيو ا ا ا

 من دحباو لك نانا ةميقتتم بلا قيرط تيس درارقت_ يذلا اذهب: < ني 1

 ربشلا ني سماغلا يف رشع يلثلا رهثلا يف رشع ةيناثلا سلا يف ناك + برلا لوقي ليارسا تيب اي مكقيرلك
 يلا يتاي نا لبق نم ءاسم يلع برلا دي تتاكو #* ةنيدملا تمكله الياق ميلشروا نم صلغتملا يتا انيبسل
 ناسنالا نبأ اي # الياق يلا برلا لوق ناكو #*. دعب ىقلغي مأو يمف : متفو ةادغلاب يلا يتأ يتح يمف تمعتفو

 انل ضرالا تيطعا نع نوريثك نحو ضرالا طبضو ادحاو؛ناك ميهربا نولوقي ليارسا ضرا يلع تابرخلا نونكاسلا
 نوترهتو مكمانصا يلا مكنيعا نوعفرتو مدلا يلع نولكءات برلا يانوذا لوقي اذكه مبل لق اذه لجال  طابضال
 لق اذه لحال # اذكه ضرالا نوثرتو هبيرق لجرلا متسججو تالاذر مدعتص مكفيسب مهغتو » ضرألا نوثرتو 0

 ةعقبلا هجو يلع نيذلاو نوطتسي فيسلاب تابرغلا يف نيذلا ةقيقحلاب انا يح برلا برلا لوقي اذكه مهل
 بارغلل ضرالا يطعاو * توملاب مهلتقا رياغملا يف نيذلاو تانيصعلا يف نيذلاو اماعط لقحلا شوحول نوملسي

 انا برلا انا ينأ نوملعيو #* اهيف كلسي نم نوكي ال هنا لجأ نم ليارسا لابج برخخأو اهتوق ءايربك كلهتو
 ,وماكتملا كبعش ونب ناسنالا نبأ اي تمناو #* اهوعلص ينلا مهتالادر عيمج لجل برغتو ابارخ مهضرأ لعجاأو

 لبق نم تازرابلا عمسنو عمتجن نيلياق هيخا عمم ناسناف ناسنا اوملكتو تويبلا باوبا ينو راوسالا يلع كيف
 4 اهب نولمعي 2 تكاتاملك _ نوعمسيو 95- كماما سابو بعشلا 0 يلح تلج يلا 7# بأ

 دي نا وي ا ل ا ىلع تنال

 نوثلثلاو عبارلا لصفلا
 اي برلا لوقي اذكه مهل لقو بدت ليارسأ ينب ةاعر يلع بنت ناسنالا نبا ا + الياق يلا برلا لوق ناكو

 نوحبذتو فوصلا نوسبلتو نبللا نولكات اه * فارخلا يعرت ةاعرلا تسسيلا مهتاوذ نوعري ةاعرلا له ليارسا ةاعر
 هودرت :مل لاصلاو هودمضت مل روسكملاو ةووادت مل .ءوس هب يذلا هورقت مل فيعصلا #* اهوعرت مل يارخو نيمسلا
 لكل الكام تراصو ةاعر اهل نكي مل هنا لجا نم يمنغ تقرفتف *'بعتلا يف هومتلمع يوقلاو هوبلطت مل كلاهلاو
 يمنغ تتقرفت ضرالا لك هجو يلعو لاع لت لك يلعو لبج لك يف يمنغ تتقزفتو ءامسلا رويطو لقحلا شوحو
 بيرلا بررلا لوقي انا يح“ * ببرلا لوق اوعمسا ذاعرلا اهيا اي اذه لجال ه اهدري نم الو اهبلطي نم نكي ملو
 ار ايل نكي مل هنأ لجأ نم لقتل حو حيندتل لام يعيف ريس ناو بمهلل يب ريت نأ ضوع ١
 اذكه برلا لوق اوعمسأ ةاعرلا اهيا اذه لدب # يمنغ اوعري ملو مهتاوذ ةاعرلا ترعرو يمنغ ةاعرلا باطت ملو

 اضيا ةاعرلا اهاعرت 1و يمنغ اوعري ال نا مهفرصأو مهدي نم يمنغ بلطاو ةاعرلا يلع انا اه برلا يانودا لوقي
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 يمنغ بلطا انا اه هللا برلا برلا لوقي اذكه هنا لجا نم # الكام دعب مهل ريصت الو مبمف نم يمنغ صلخأو
 اهعمجاو يفارخ بلطا اذكه ةلزعنملا هفارخ طسو يف ةباحسلاو ةبابصلا موي يف هعيطق يعارلا دبعتي امك + اهدهعتاو
 يلا مهلخداو روكلا نم مهعمجاو ممالا نم مهجرخاو #* ةبابضو ةباحس موي يف كانه تتقرفت ثيح عضوم لك نم
 عفترملا لبجلا يف مهاعرا ملام يعرم يف * ضرالا نكسم لك فو ةيدوالا فو ليارسا لابج يلع مهاعراو مهضرا
 ىلع نوعري مسد يعرم يفو بيط ميعن يف نوحرتسي كانهو نوعجتضنو كانه مهريص ريصتو ليارسا لبج يف
 كلاهلا بلطا * برلا برلا :لوقي اذكه برلا انا ينا ىوملعيو اهبحيرا اناو يمنغ يعرا انآ * ليارسا لابج
 برلا برلا لوقي اذكه فارغلا اهيا متناو د مكمب اهاعراو يوقلا ظفحاو ينافلا يوقاو روسكملا ربجاو لاضلا دراو
 متسد يعرملا اياقبو انسح يعرم متيعر مكنا مكل بمج# سيلف »* سيتو شبكو فورخو فورخ نيب مكحا انأ اه
 ” املا تبرشو مكمادقا ثاسادم تمر يفارغف د مكلجراب اهومتقلقا ةيقبلاو يفاعلا ءاملا متبرشو مكلجراب
 فورخ نيبو يوق فورخ نيب مكحا انا اه هللا ببرلا ثبرلا لوقي اذكه اذه لجال * مكلجرا نم . برطضملا
 اضيا دعب ريصت الو يمنخ صلخاو + هرمتجرخا نان لكو اهومتحمن مكنورقبو اهوعفدت مكفاتكاو مكبناوجب + فيعض

 برلا اناو * عار مهل نوكيو مهاعريف يدبع دواد رخآ ايعار اهل ميقأو * شبك عمم شبك نيب مكحاو بهنلل
 ةريرشلا شوحولا كلهاو ةمالسلا دهع دوادل دهعاو * تملكت برلا انا مهطسو يف اسيير دوادو اهلا مهل نوكا
 رجشو #* ةكربلا رطم مهل لسراو يلبج لوح نونوكيو ,# تاباغلا يف نومانيو ةيربلا يف نوئكسيو ضرالا نم
 ام دنع برلا انا نا نوملعيو ةمالسلا ءاجر يف مهضرا يلع نونكسيو اهترمث يطعت ضرالاو مبل اهترمث يطعت ءارحتتلا
 مهفيم 2 ضرالا شوحوو ممألا يف اببن اضيأ نوريصي الو ه مهودبعتسا نيذلا دي نم مهصلخاو مهقوط رين رسكا
 يلع عوجلاب نيكلاه اضيأ نوريصي الو ةمالسلا سرغ مهل ميقاو . * مهعوري نم نوكي الو ةينامط يف نونكسيو اضيا
 + هبمرلا برلا لوقي ليارسأ تيب يبعش مهو مههلا برلا انا ينا نوملعيو # ممالا رييعت اضيا :نولمعت# الو ضرالا
 * ببرلا برلا لوقي مكهلا برلا اناو متنا يعيطق فارخو ينارخ متناو

 ْ نوثلثلاو سماخلا لصفلا
 لوقي اذكه #* هل لقو هيلع بنتو ريعاس لبج يلع كيهجو در ناسنالا. نبا اي د الياق يلا بيرلا لوق ناكو

 بارغلا عنصا كندم يفو * برغتو بارغلل كيطعاو كيلع يدي ددماو زيعاس لبج اي كيلع انا اه تبرلا
 نسز يف شغلاب ليارسا. تيب يف ىسسلجو ةيدبا ةوادع ريضت نأ ضوع د برلا انا نا ملعتو ارفق ريصت تناو
 مدئاب تيطخا ةقيقحلاب برلا برلا لوقي انا يح اذه لجال #* رخاوالا يف ملظلا تمقو يفو فدسلا ديب ءادغالا

 كاحرج نم كلالت .ءالماو # مياهبلاو سانلا هنم كلهاو برخو رفقلل ريعاس لبج يمعاو  كدرلي مدلاو
 ملعتو دعب نكست ال كندمو ةيدبا ةبرخ كعضاو * فيسلاب نوحورجملا طقسي كعاقب لك ينو كتيدوا عيمجو
 يح اذه لجأل * كانه وه برلاو امهثراو يل امه نيدلبلاو ىيعمألا نأ تملق كلنا لحا نم #»* برلا انا يف

 ينا ذينيح كلفرعاو مهيف كتضغب نم اهتعنص يتلا كتريغكو كتوادعك كيف عنصاو برلا برلا لوقي انا
 + طبصلل انل تيطعا بارخ ليارسا لابج تملق كنال كتانيدجت توص تمععمس برلا انا ينا ملعتو * كنيدا

 لبج اي ابارخ ريصت ضرألا لكرورس يف برلا لوقي اذكه #* ببرلا لاق تمعمس اناو كمفب لوقلا ىلع تمظعو .
 ظ * مههلا ثبرلا انا ينا ملعتو لصاتست مودا لكو #* ريعاس

 نونلدلاو سدانسلا لصفلا
 برلا لوقي اذكه . + برلا لوق اوعمسا ليارسا لابجل لقو ليارسا لابج يلع بنت ناسنالا نبا اي تناو

 اذكه لقو بسنت اذه لجال * طيضلل انل تريص ذا ةيدبا تابرخ امعن امغن مكيلع لاق ودعلا نأ لجا نم .برلا
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 ناسلل الوق مترصو معألا اراقب يف طبصلل اونوكتل مكلوح نيذلا ممألا نم متضغبو متنها نأ ضوع هلالا برلا برلا لوقي.
 ناردغلاو ةيدوالاو لالتلاو لابجلل برلا لوقي اذكه برلا لوق اوعمسا ليارسا لابج اي اذه لجال #+ ممالا يف اراعو
 اذكه اذه لجال # اهلوح نيذلا ممالا ةيقبل ايطومو بمهنلل تراص يتلا ةكورتملا ندمللو ةرثادلا ةيرلا تاباغلاو
 - اوناهاورؤرسب طبصلل يضرا مهل اوطعا مهنال اهلك مودا يلعو ممالا ةيقب يلع تمملكت يبضغ رانب ةقيقحلاب برلا لوقي

 .لوقي اذكه تاباغلاو ناردغلاو لالتلاو لابجلل لقو ليارسا ضرا يلع بنت اذه لجال * بمهتلاب اهرنفيل اسوفن
 يلع يدي عفرا انا اه اذه لجال + ممالا رييعت اولمتعت نا ضوع تملكت يبضغبو يتريغب انا اه برلا يانوذا
 نا نوجري .مهنال ةرمثلاو بننعلا يبعش لكايو # ليارسا لابج اي مكنم مهناها نوذخاي ءالوه مكلوح نيذلا ممالا
 مكندم نكستو ةياهنلا يلا ليارسا تيب لك سانلا مكيلع رثكاو * نولمعتستو مكيلع علطا انا اه # اوتاي

 ينا نوملعتو لوالا نامزلاك اديج مكعنصاو مكتلوا يف امك مكنكساو مياهبلاو سانلا مكيلع رثكاو * ينبت تابورغملاو
 * اضيا مبنم اولككت نأ نودوعت الو طبصلل مهل نونوكتو مكنوثريو ليارسا يبعش سانلا مكيلع يطعاو. * برلا انا
 ال اذه لجال .* كتما نم ةلوكشم ترصو سانلا ةلكأ تنا كل اولاق مبنا لجا نم برلا يانوذا لوقي اذكه
 اهولمتحت الو ممالا ةناها اضيا مكيلع عمست الو * برلا يانوذا لاق اضيا كلكثت ال كتتماو اضيا سانلا نيلكات
 مهتاساجنبو مهضرا يلع اونكس ليارصا تيب ناسنالا نبا اي #* الياق يلا برلا لوق ناكو - * هلالا برلا لوقي اضيا
  لجا نم مهيلع يمضغ تضفاو * يهجو ماما مهضرا تراص ضياعلا ةساجنك مهتاساجضلو مهمانصابو مهقرطب اهوسجن
 غ١ مهدن ل مهماثاكو مهقرطك نادلبلا يف مهتيرداو معألا ف مهت د دبف 2 اهوسمجأ مهناثوأبو ضرالا يف هوقارا يذلا مدلا

 * اوجرخ مهضرا نمو مه هببرلا بعش اولاق ام دنع سودقلا يمسا اوسئدو تلاده اولخد ثيح. ممالا يلا اولخدو
 لق اذه لجال + كانه اولخد ثيح ممالا يف ليارسا تيب هسند يذلا سردقلا يمسا لجال مهيلع تقفشو
 يذلا سودقلا يمسا لجال نكل ليارسا تيب اي انا تمعنص مكل سيل برلا يانوذا لوقي اذكه ليارسا تيبل
 مهطس» يف هومتسشند يذلا ممالا ف سندتملا سودقلا يمسا سدقاو »* كانه متلخد ثيح ممالا يف ةوهتسن د

 نم مكعمجاو ممالا نم مكذخاو » مهنويعب مكيف سدقتا ام دنع برلا يانوذا لوقي برلا انا نا ممآلا ملعتو
 + مكناثوا عيمج نمو مكتاساجح عيمج نم نورهطتتو ايقن ءام مكيلع مضناو * مكضرا يلا مكلخداو نيضرالا عيمج
 + ايمعل ابلق مكيطعاو مكدسج نم يرجستلا بلقلا عزناو مكيف يطعا ةديدج احورو اديدج ابلق مكيطعاو مكربطاو
 اهتيطعا يتلا ضرالا يلع نونكستو # اهنوعنصتو يماكحا نوظفعتو يلداعمب اوريست يك مكلعجاو مكيف يطعا يحورو
 مكيلع يطعا الو هرثكاو .ممقلا اوعداو مكتاساجت عيمج نم مكصلخاو # اهلا مكل نوكأ اناو امعش يل نونوكتو مكيابال
 مكقرط اضيأ نوركذت الل # ممالا يف عوجلا رييعت اصيا نوذخات ال يك لقحلا تالغو ةرجشلا ةرمث رفكاو # اطحت
 برلا لوقي اذه عنا انا مكلجأل تسلف # مكتالاذرو مكماثاب مههوجول نوماست الو ةحلاص ريغلا مكلامعأ الو ةريرشلا
 كلذ يف هلالا برلا لوقي اذكه * برلا لوقي ليارسا تيب اي مكقرط نم اويمتساو اولججخا مكل افهرعم نوكي هلالا
 لجا نم ةرثادلا ضرالا لمععستو «* تابرغلا ينبتو ندملا مكنكساو مكماثا عيمج نم مكربطا هيف يذلا مويلا

 بارغلا ندملاو ميعن ناتسب لم .ةرثادلا ضرالا كلت تراص نيلوقيو #* زاتج لك نويعل ةرثاد تران» ضرالا نأ
 تسرغو تابرغلا تيئب برلا انا ينا مكلوح اوقبت نيذلا' ممالا ملعتو * ةنيصح تسلج ةرفحملا ةرئادلا
 تيبل عنصاس ةبلطلا اضيا هذه هلالا برلا برلا لوقي اذكه * عينصاسو تملكت برلا برلا انا ينال تارئادلا
 ريصت اذكه اهدايعا. يف ميلشروا فارخ لثم ةسدقم بفارخ لثم # اسانا فارخ لكم مهرثكاو مهل عنصال ليارسا

 000 *« برلا انا يلا نوملعيو سانلا فارخ نم ةولمم بارغلا ندعلا



 ْء نوثلثلاو .عباسلا لصفلا
 » سانلا ماظع نم ةولمم تناك هذهو ءارحصلا طسو يف ينتعضوو .برلا حورب يئئجرخاو برلا دي يلع تناكو

 ناسنالا نبا اي يل لاقو .* ادج ةسباي يهو ءارحتلا هجو يلع ادج ةريثك يه اذاو ارياد اهلوح نم اهيلع ينفوطو
 لوقتف ماظعلا هذه يلع بسنت ناسنالا نبا اي يإ لاقف هذه ملعت تمنا بر اي بر اي تملقف ماظعلا هذه ايها
 حور مكيلا بلجا انا اه ماظعلا ذهل برلا برلا لوقي اذكه د« برلا لوق يعمسا ةسبايلا ماظعلا اهتيا مهل
 انأ ينا نوملعتو نويحتو يحور مكيلع يطعاو ادلج مكيلع ددناو امحل مكيلع دعصاو ابصع مكيلع يطعاو #* ةايح
 * هلصفم يلا مظعلا ماظعلا تبرقو ةلزلز اذاو تابنتام دنع ترص ناكر برلا ٍنرما امك تيبنتف # انا برلا
 نبا اي بنت يل لاقو * حور اهيف كت ملو اهقوف نعم دلج اهيلع دعصو اهموعل تتبنو بصع اهيلع ١ذاو ترظنو
 هذه يف يغفناو حورلا اهتيا تا .ءامسلا ماير ةعبرا نم برلا برلإ لوقي اذكه.حورلل لقو حورلا يلع بنت ناسنالا
 ' ادج ريثك عمج مهمادقا يلع اوفقوو اوشاعو ةايبحلا حور مهيف تلخدو ينرما امك تيبنتو د اوشيعيلو تاومألا
 ةسباي تراص انماظع نولوقي مهو ليارسا تيب لك يه ماظعلا هذه ناسنالا نبا اي الياق يعم برلا ملكتو * ادجت

 نم مكدعصأو مكثادجا متفا انا اه برلا برلا لوقي اذكه مهل“ لقو بنت اذه لجال د انرثدو انواجر كلهو
 مكروبق نم مكدعصال مكروبق متفا ام دنع اناو برلا انا ين نرملعتو د* ليارسأ ضرا يلا مكلخداو يسبعش اي مكروبق

 برلا لوقي عنصاسو تمملكت انأ برلا انأ ينأ نوملعتو مكضرا يف مكعضاو نويحتو مكيف يحزرر يطعاو“ * يبعش اي
 ةيلا نيليخدلا هينبو !نوهي اهيلع بتكاو اصع كل. ذخ ناسنالا نبا اي .# الياق ىلا برلا لوق ناك»و * برلا
 امهضعب يلا امهعمجتو # هيلا نييمتنملا ليارسا ينب عيمجو ميارنا اصع تفسويل اهبتكتو ةيناث اصع كل ذخاتو
 ام انربخت مل نيلياق كبعش ونب كل .نولوقي نا نوكيو * كدي يف كل انوكيو امهطبرتل ةذحاو اصع كل شعب
 نيمتنملا ليارسا ليابقو ميارفا ديب. فسوي ةليبق ذخا انا اه بيرلإ يانوذا لوقي اذكه مهل لوقتف * كل هذه يه
 كلدي يف اهيلع تببتك يتلا ناتاصعلا نانوكتو . اذويي دي يف ةدحاو اصع نونوكيو اذوهي ةليبق يلا مهعفداو هيلا
 اولخد ثيح ممالا طسو نم ليارسا تيب عيمج ذخا انا اه هلالا برلا يانوذا لوقي اذكه مهل لوقتو + مهماما
 لامح يو يضرا .ي ةدحأو هما مهلعجأو #* ليارسأ ضرا يلا مهلخ نأو مهلو> نيذلا عيمج نم مهعمجأو كانه

 اضيا اوسجنتي ال يكل #* نيتكلمم يلا نومسقني الو ناتمأ اضيا نوريصي الل مهعيمجل نوكي دحاو سييرو ليارسا
 نونوكيو مهرهطاو اهب اواطخا يتلا مهماثا عييمج نم مهيجلاو مهتاكلمم عييمج فو مهلياذربو اهب ءاطخا يتلا مهناثوب
 يرماواب نوريسي مهنال مهعيمججل نوكي دحاو عارو مهطسو يف سيير دواد. يدبعو #* اهلا مبل نوكأ اناو ابعش يل
 مهوابا تلانه نكس ثيح بوقعي يدبعل اهتيطعا انا يتلا مهضرا يلع نوئكسيو # اهنوعنصيو يماكحا نوظفميو
 ةمالسلا دهع مهل دهعأو #* دبآلا يلا مهسيير نوكي يدبع دواد اهو رهدلا يلا مهينب ونبو مهونبو مه اهيلع نونكسيو
 يل نونوكي_مهو اهلا مبل نوكأو مهيف ينكسم نوكيو #* دبالا يلا مبطسو يف يسداقم عضاو_مهعم ايدبا ادببع نوكيو
 * برلا لوقي تبالا يلا مبطسو يف يسداقم' نوكت ام دنع مهسدتا يذلا انا برلا انا ينأ نوملعيو # ابعش

 | نوثلثلاو نماثلا لصفلا
 لابوو خوصوم سور سيير جوجام. ضراو جوج يلع كببجو تمبث ناسنالا نبا اي # الياق يلا براأ لوق ناكو

 تكعمجاو #* لبوتو خوصوم سور سييرو جوج اي كيلع انا اه برلا يانودا لوقي اذكه د* هل لقو هيلع بنتو
 لهاو شوبحلا»و سرفلا * فويسو ذوخو قيرازم ريثك عمج يف اعيمج عوردلا يسبال هلايخلاو ليغلا كشيج لكو
 هلا. عيمجو .ايبرجلا رخا نسم اماغرث تيب هباحسا عيمجو رموغ »* قيرازملاو .ذوهنلاب مهعيمج نويدوللاو ةبونلا

 مايا ذنم # اسراح يل نوكتو كنعم نيعمتمملا كعمج لكو تننا كسفن يبهو دعتسا * كعم ةريثك مماو ٠



« 

 يلا ةريثك مما نم نيعومجملا فيس نم ةفرصنملا ضرالا يلا لبقيو يتاي نيدسلا رخا يلاو ايبتي ةريثكلا نينسلا
 رطملا لثم دعصتو »* مهعيمج ةمالسلا يلع نونكسيو ممألا نم جرخ وهو اهلامكب ةيرب تراص يتلا ليارسا ضرا
 ببرلا برلا لوقي اذكه » تلعم ةريثك ممأو كلوح نيذلا عيمجو تننا طقستو ضرالا اشغتل ةباحس لثم يتاتو

 . ةحورطملا ضرألا ىلع دعصا »* لوقتو ةريرش تاركف ركفتو كبلق يلع تاملكلا دعصت مويلا كلذ يف نوكيو هلالا

 سيراتم الو روس نوكي ال ثيح وسر يف ندملا ينكاس عيمج ةمالسلا يلع نينكاسلاو نوكس يف نييداهلا يلع يتا
 ممأ نم ةعومج“ مما يلعو تنكس يتلا ةبورخملا ىلع يدي درال اميانغ منغنو ابهن بهننل  باوبا مث نوكي الو
 بهتنل كل نولوقي اهروك لكو ةينودقلخ راجتو ناذادو اباص * ضرالا ةرس يلع ناكسلا ثتاينتقم تعنص ' ةريثك

 ال بست اذه لجأل #* ميانغ منغتل ايانق ذخاتو ابهذو ةضف ذخاتل كعمج# تمعمج ميانغ منغتو يتات تنا ابهن

 يلع ليارسا يبعش نكسي ام دنع مويلا كلذ يف سيلا هلالا برلا برلا لوقي اذكه جوجل لقو ناسنالا نبا

 شيجو ميظع عمج“* ليخ باكر مبعمج كعم ةريثك مماو ءايبرجلا رخا نم كعضوم نم يتاتو موقت # ةمالسلا
 يكل يغرا يلع كدعصاو نوكي ةريخالا مايالا يف ضرالا يطغتل ةباحس لثم ليارسا يبعش يلع دعصتو * ريثك
 كلجا نم يذلا تننا جوجل هلالا برلا يانوذا لوقي اذكه د مهماما كب سدقتا ام دنع ممالا لك ينفرعت
 نوكيو * مهيلع كدعصا نا نينسلاو مايالا كلت يف ليازسا ءايبنا يديبع ديب لبق نم يتلا مايالا ذنم تملكت
 * يتريغو يبضغ دعصي هلالا برلا برلا لوقي ليارسا ضرأ يلع جوج هيف يتاي يذلا مويلا يف مويلا كلذ يف
 كمس برلا هجو نم لزلزتتو #* ليارسا ضرا يلع ةميظع ةلزلز نوكت مويلا كلذ انيقي تمملكت يزجر رائب
 ضرالا هجو يلع نيذلا رشبلا عيمجو ضرالا يلع بدت ينلا تارشحلا لكو ءارحتلا شوحوو ءامسلا رويطو رحبلا
 برلا برلا لوقي فيسلا فوخ لك مهيلع اوعداو * طقسي ضرالا يلع روس لكو ةيدوالا طقستو لابجلا قشنتو
 :يلنعو اتيربكو اران ةيلع رطماو درب ةراجحو قرغم رطمبو مدبو تومب هنيداو * نوكي هيخا يلع ناسناألا فيسو
 يلا نوملعيو ةريثكلا ممألا مامأ فرعاو دمنا, سدقتاو مظعتاو #* هعم ةريثك مما يلعو هعم نم عيمج
 ١ * انا برلأ انا

 . نوثلدلاو عساتلا لصفلا

 حصوم سور سيير جوج اي كيلع انا اه برلا برلا لوقي اذكه لقو جوج يلع بدت ناسنألا نبا اي تمنأو
 نم كسوق كلهاو # ليارسا لابج يلع كعمجاو ءايبرجلا رخا نم كدعصاو كيدهاو كعمجاو #* لابوثو
 ممالاو كباحس| عيمجو تنا طقستو ليارسا للابج يلع تاحرطاو #* ينميلا ثلدي نم كباشنو يرسيلا ثادي
 ينال طقست .ءارهتلا هجو يلع #* لكوتل كتعفد ءارحتلا شوحو عيمجأو رياط لكل رويطلا ةرثكل ملست كلعم يننلا
 * انا برلا انا نا نوملعيو ةمالسلاب ريازجلا نكستو اران كيلع لسراو * برلا برلا لوقي تملكت انا
 انا برزلا انا ينا مالا عيمج ملعتو دعب سودقلا يمسا سندتي الو ليارسا يبعش طسو يف سودقلا يمسأ فرعيو
 جرختو »* تمملكت هيف يذلا مويلا وه اذه هلالا برلا برلا لوقي نوكي هنا ملعتو يتأ اه د* ليارسأ سودق

 رانلا مهب نودقويو بارعلاو يديالا يصعو باشنلاو يسقلاو ةسرتالاو قيرازملاو ةعاسالاب نودقويو ليارسا ندم ناكس
 نيذلا نوبهتيو رانلاب ةهلسالا نوقرحت نكل ءايش ضايغلا نم نوعطقي الو ءارحتلا نم ابطح نوذخاي الل * نينس ةعبس
 ليارسا يف اركذ يمسم اعضوم جوجل يطعا مويلا كلذ يف نوكيو .* برلا لوقي مهومنغ نيذلا نومنغيو مهوبهن
 مهوئفديو *  "جوج يداو يعديو هعمج لكو جوج كانه نونفديو يداولا دس نونبيو رجلا يلا نوتاي نيذلا يداو
 هيف يذلا مويلا ةيمستلل مهل نوكيو ضرالا بعش لك مهنفديو # رهشا ةعبس يف ضرالا ربطت يك ليارسا تيب
 هحو يلع نييقبتملا اونفدي نا ضرالا لك ىلع نيرياسلا لاجرلا نيح لك نورمابو هي برلا لوقي تدم“
 ينبي ناسنا مظع رظني ضرالا لك يلع رياس لك نوكيو  ءاصقتساب نوبلطتيو رهشأ هعبس دعب اهرربطيل ضرألا
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 نبا اي تمناو د ضرالا رهطتتو يداولا ةثيدملا مسا.نالو * جوج يداو يف نونفادلا اهونفدي نأ يلا اركذ اهيلع
 نيطيعملا عيمج نم اوعمتجا اوتاو اوعمتجا لقحلا شوحو عييمجلو رياط ريط لكل لق برلا لوقي اذكه لق ناسنالا
 ةربابجلا مع نولكات * امد نوبرشتو اممل نولكاتو ليارسا لامح يلع ةميظع ةحبذ مكل اهحاذ يتلا يتحيابذ يلع
 امد نوبرشتو عسبشلل امه نولكاتو د مكعمجاب :ةيوق الوج“ نوريصتو اسويتو وجو اشابك ضرآلا ءاسور مد نوبرشتو
 برلا لوقي براك لحجر لكو ارابج ابكأرو اسرف يتديام يلع نولتمتو د مكل اهتحاد يتلا يتححبات نم ركسلل
 كتمريب ملعيو ١ مهيلع اهتبلح ينلا يديو هتعدص يذلا يمكح ممألا لك نياعتو مكيف يدجمت ىطعأو ** برلأ

 ليارسا تيب .يبس مهاباطخ لجال نأ ممإلا عييمج ملعتو # هدغبو مردلا اذه ذنم انا مههلا بيرلا انا ينا ليارسا
 مهتاساهنك * بفيسلاب مهعيمجس.اوطتسو ءادعالا يديا يلا مهتملساو مهنع يهجو تمفرصف ٍنرصع مهنا لجا نم
 بوقعب يبس درا نآلا هلالا برلا برلا لوقي اذكه اذه لخآل مهنع يهجو ىسفرصو مهب كرعنص مهماثاكو

 مهضرا يف اونكسي ام دنع هوملظ يذلا ملظلاو مهتناها ذخاو د سردقلا يمسا لجلال راغاو ليارصا تيب محراو - '
 مهلا ماما مهيف سدقتاو ممألا نادلب نم مهعمجأو ممالا نم مهدرا ام دنع د مهفوخ نس نوكي الو ةمالسلاب

 لجل نم دعب مهنع يبجو فرصأ الو + ممالا يف مهل رهاظتا ام دنع انا .مههلا برلأ انا يا نوملعيو »* ةريثكلا

 ْ ظ * بنرلا برلا لوقي ليارسأ تميب يلع يبغغ ىصفا يا

 ظ نوعبرألا لصتلا ظ

 نأ دعب نم رشمع ةعبارلا ةنسلا يف ربشلا نم ةرشع يف لوالا رهشلا ين انفيبسل نيرشعو سمخ ةنس يف ناكو
 يلع يننعضوو ليارساأ ضرا يلا هللا يحوب يب .تاجو 4 يلع برلا دي تنناك مويلا كلذ يف ةنيدملا تميرخ

 ساه رظنم لثم ناك هرظنمو لجر اذاو كانه ينتلشداو #* يلباقم ةنيدم .ءانب لثم هيلعو ادج لاع لبج
 اي تمنا تيارا لجرلا يل لاقو ٠ * بابلا ىلع فتاو وهو هدي يف سايق هبصقو نييانبلا طيخ هدي يف ناكو فصلي
 انهاه يلا تلخد كنا لجا نم كل هرهظا انا امك كبلق يف بترو كينذاب عمساو كينيعب رظنا ناسنألا نبا

 ديبو هب طيح تميبلا جراخ نم روس !ذاو * ليارسأ تميبل هأرت ام عيمج تمنا ربظتو كل رهظا نأ لجا نم
 يلا لخدو #0 هبصقلل واسم هعافتراو ةبصقلل واسم اضرع ءانبلا ساقف رثفو عارذلاب عرذا ةقس سايق .ةبصق :لجرلا
 ءااثلاو #0 ةبصقلل واسم بابلا مالاو انهاه نمو انهاه نم ةتس ءااثلا ساقو يرد ةعبس يف قرشملا وهن رظانلا بابلا

 * عرذا ةسمخ مالاو اضرع ةبصقلل واسم يناثلا ءااثلاو عرذا هتس ءااثلا نيب مالاو اضرع ةبصقلل واسمو الوط ةبصقلل واسم
 * ةبصقلل واسم لخاد نم بابلا مالا بيرق زيلهدلا مالاو اضرع ٍةبصقلل واسمو الوط ةبصقلل واسم ثكلاثلا ءااثلاو
 انهاه نم ةشالث لباقم ءااث بابلا .ااثو * لخاد نم بابلا مالاو عرذا ةرشع والاو عرذا ةينامث بابلا مالا ساقو

 ةرشع زيلهدلا باب ضرع ساقو #» انهاه نمو انهاه نم مالالل دحاو سايقو ةثالثلل دحاو سايقو انهاه نم هَنالَثو .

 , نمو انهاه_نم هدخ دحاو عارذدو دحاو عارذ ءااثلا هجول عومجج“ عارذو »* اعارذ رشع ةثالث زيلهدلا ةعسو عرذا .

 اضرع .ءااثلا طياح يلا .ااثلا روس نم بابلا ساقو د انهاه نم عرنذا ةتسو انهاه نم عرذا ةكس ءااثلاو انهاه

 بابلا مااثو اعارذ نيرشعو ةسمخ جراخ نم بابلا مال ةمقعمو * بابلا يلا بابلا اذه اعارذ نيرشعو ةسمخ
 يلع ةدفح تاقاطو +“ عردا ةينامث لخاد نم بابلا مالا باب ةمقعم يلا جراخ نم بابلا ةمقعمو * طيحح

 * انهاه نمو انهاه نم ليمن ماللا يلعو لخاد نم ةطيعح يوك ماللل اذكهو اهلوح نم رادلا باب كخاد نم ءااثلا

 ,باوبالا ربظ يف ةقوراو . * جردلا يف تايرامعو رادلا لوح ةجرد نوثلثو نيارخ !داو .ةلخادلا رادلا يلا ينلخداو
 رظانلل بابلا ةمقعس يلا لخاتت نم يراخغلا بابلا ةمقعم نم رادلل ضرع ساقو + لفسلل ةجردلا. باويالا لوطب

 ةجراخلا رادلا يف ءايبرجلا وع رظان باب انذاو ءايبرجلا يلا ينلخداو +* قراشملا وحن رظانلا عارش ةيام جراخ يلا
 قراشملا وهن رظانلا سايقك ناكف هليمخأو ثوملاللاو والالاو انهاه نم ةئالثو انهاه نم ةفالث ءااثلاو #* اضرعو الرط هساقو
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 دعصو قراشملا وهن رظانلا بابلا لثمك هليجنو ثوملاللاو هاوكو #**”هضرع اعازذ نورشعو ةسمخو هلوط اعارذ نوسمخ
 رظانلا بابل ام لثمك ءايبرجلا باب يلا رظانلا ةلخادلا رادلا بابلو * لخاد نم ثوملالاو هيلع جرد ةعبس يف
 هساقو نميتلا يلا رظان باب اذاو نميتلا وهن ينلخداو # عارذ هيام بابلا يلا بابلا نم رادلا ساقو قراشملا ومن
 هلوط اعارذ نوسمخ مالالا اوك لثمك هلوح نم ثوملاللاو هاوك» #* اهنيعب تاسايقلا هذهك ثوملاللاو والالاو ءااثلاو
 انهاه نم ةدحاوو انهاه نم ةدحاو. هليخنو لخاد نم ثوملاللاو يرد ةعبس هلو »* هضرع اعارذ نورشعو ةيسمخو

 وحن ضرعلاو عارذ ةيام بابلا يلا بابلا ص رادلا ساقو نميتلا وحن ةلخادلا رادلا باب ةلابق بابو واللا يلع

 هذهك بابلا ساقو نميتلا و يذلا بابلل يتلا ةلخادلا رادلا يلا ينلخداو - # اعارذ نورشعو ةسمخ نميتلا
 ثوملالاو #* اهضرع اعارذ نورشعو ةسمخو اهلوط اعارد نوسمخ ةرياد ثوملاللاو يوك اهلو د اهسفن تابايقلا

 * جرد ةينامثو واللل ليخنو ةجراخلا رادلل ثوملاللاو # اهضرع عرذا ةسمخو ابلوط. اعارذ نورشعو ةسمخ ةطيحت
 تاسايقلا هذهك ثوملاللاو والالاو ءاثلاو د اهسفن تاسايقلا هذهك هساتو قراشملا وحن رظانلا بابلا 3 يفلخداو
 يلا ينلخداو #0 اهل جرد ةينامثو انهاه نمو انهاه نم واللا يلع ليمضنو ةلخادلا رادلل ثروملاللاو د هاوكو' اهسفن
 نوسمخ ةطيحع هثوملاو ةطيحم داوكو ثوملالاو والاللا .ااثلاو د* تاسايقلا هذهك ساقو 'ءايبرهلا يف يذلا بابلا
 يرد. ةينامثو 'انهاه نمو انهاه نم واللل ليخغتو ةجراغلا رادلل ثوملالاو د هضرع اعارذ نورشعو ةسمخو هلوط اعارذ
 نم ناتديام بابلا مالا ينو  ةقرعلا نوإسغي.عبن كانهو يناثلا بابلا بابلا يلع اهثوملاو اهاوكو اهتايرامع + اهل
 ينو »* لهجلا 00 بطلا لجا نم وه امو ةقرعمملا اوحبذي يك بهذ.نم انهاه نم ناتديامو انهاه
 008 ناتديام بابلا مالاو يناثلا بابلا رهظ يف قراشملا وهن ناتديام ءايبرجلا يلا رظانلا تاقرحفلا قاور رهظ
 ىتلا دياوم ةينامثلا ةلابق ميابذلا نوحبذي اهيلع ,بابلا رهظ يف انهاه نم ةعبراو انهاه نم ةعبرا * قراشملا وحن

 ابيلع عارذ عافترالاو فصنو ناعارذ لوطلاو فصنو عارذ ضرعلا ةروقنم ةيرجح تاقرعتلل دياوم ةعبراو  روعغلل

 روتس اهقوذ نم دياوهلا يلعو طيح# اهجراخ نم رتف هلوط روقنم زيرفا اهلو ميابذلاو تاقرعملا نوحبذي اهيفو نوعضي
 رهظ يف ةدحاو ةلخادلا رادلا يف ناتروضقم اذاو ةلخادلا رادلا يلا. ينلخداو د ةسوبيلا نمو رطملا نم اهيقوتل
 لاقو # ءايبرجلا يلا رظانلاو نميتلا وحن يذلا بابلا رهظ يف ةدجاوو نميتلا يلا ةلماج .ايبرجلا يلا رظانلا بابلا

 ةذهكلل ءايبرجلا يلا ةرظانلا ةروصقملاو * تميبلا سرح“ نوسرحي نيذلا ةنهكلل نميتلا يلا ةرظانلا ةروصقملا هذه يب
 ةيام الوط رادلا ساقو #* هومدخيل برلا ىلا يويل نم نوبيرقلا قوداص ونب مه كيلواو 00 نوسرحي نيذلا
 قاورلا ساقو تيبلا قاور يلا ينلخداو * تميبلا ةلابق ميذملاو اهبناوج ةعبرا يلع عارذ ةيام اضرعو عار
 ةثالث قاورلا باب فاتكاو 0 ةعيرا يراخببلا ةعسو انها» نم عرذا ةسمخو انهاه نم اضرع عرذا ةسمخ
 ةرغع يلع ؛ هيلا دعصو اعارذ رشع ينثا ًةضرعو اعارذ نورشع قاورلا لوطو # انهاه نم عرذا ةثإلثو انهاه نم عرذا
 * انهاه نم دحاوو انهاه نم دحاو قاورلا يلع اناك نا دوماعو هد

 هبابلا ةعسو د انهاه نم قاورلا ةعس عرذإ ةتسو 0 نع ةظرع 5 ةنم قاورلا ساقو لكيهلا يلا ينلخداو
 نيرشع هضرعو اعارد نييعبرا هلوط ساقو انهاه نع عردا ةسمخو انهاه نم عرذا ةسمخ بابلا فاثكاو عردا ةرشع

 عرذا عبس ةيراخملا فاتكاو عرذا تس ةيراخبلاو نيعارذ ةيراخملا قاور ساقو ةلخادلا رادلا يلا لخدو # اعارذ
 لكيهلا ةبجاو يلع اعارذ نيرشع نهتعسو اعارذ نيعبرا تايراخبلا لوط ساقو د انهاه نم عرذا ةعيسو انهاه نم

 * هلوح نم عرذا ةعبرا بناجلا ضرعو عرذا هتس تيبلا طياح ساقو * نيسيدقلا سدق اذه يل لاقو
 ' نوكتل ةطيع* تيبلا بناوج يف تيبلا'طياح يف 0 نينا ف ناو نيثالث بناح 0 00 00
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 تيبلا عافتراو # قابط ثالث يلا طاسوالا نمو يلالعلا يلا نودعصي لفسالا نمو قوف نم عستي اليك تيبلا |
 يتاوبلاو * عرذا ةسمخ يراخ نم بناجلا طياح ضرعو #* عرذالا ةفاسم ةبصقلل واسم بناوجلا ةئفاسم طيحت

 ةلضف يلع ريصاتتملا اوكو #* هلوح نم تيبلاب رودي اعارذ نورشع عاستالاو ريصاقملا نيبو تميبلا بناوج نيب
 * هلوح نم اضرع عرذا ةمممخ ةلضفلا رون ةعسو نميتلا وهن دحاولا بابلاو .ايبرجلا وهن يذلا دحاولا بابلا
 نوعست هلوطو هلوح نم هتعس عرذا ةسمخ لصافلا طياحلا ضرع اعارذ نوعبس رحبلا وهن ةلضفلا ةهجاو يلا لصافلاو

 ةهجاو يلع مهضرعو #0 عارذ ةيام مهلوط ناطيحلاو لصاوفلاو يقاوبلاو الرط عارذ هيام تميبلا ةلابق ساقو  اعارذ
 تيبلا كلذ فلخ نم نيذلل ةهلضنلا ةبحاو يلع لصافلا طياح ساقو .. * عارد ةيام ةلباقملا يقاوبلا»و تيبلا
 ةكبشم اوكو بشغلاب تاحولم جراخخلا قاورلاو هاياوزو لكيفلاو .* الوط عارذ ةيام انهاه نمو انهاه نم يقاوبلاو

 زئتفم اوكلاو * اوكلا يلا ضرالا نمو ضرالاو ارياد بشهنلاب حولم هبيناوحو تيبلاو اهنم لطيل ةثالثلاب طيعت روانم
 * جراخ نم اميفو لخاد نم اميف هلوح نم هلك تيبلا يلعو ةجراخلا يلاو ةلخادلا بنناج يلاو لطيل ثيلثتب
 وحن ناسنا هجو * تاميبوراشلا هوجو ناميبوراش تاميبوراشلا طسو ةلختو ليختو ةتوهن» تاميبوراشو ريداقم
 نم هلوح نم توم هلك تيبلاو #* انهاه نمو انهاه نم ةلممتلا وهن دسا هجوو انهاه نمو انهاه نم ةلهتلا

 لثم رظنم سادقالا هجولو ةعبرم ةطسبنم لكيهلاو سدقلاو #* ةتوعبم ليخنلاو تاميبوراشلاو هفقسلا يلا ضرالا
 هذه يل لاقو ةيبشخ هناطيحو هتدعاقو نورق هلو اعارد هضرعو اعارذ هلوطو عرذا ةنلث هعافترا * يبشخ مبذم ةيه

 بابلل ناتيراخبو ةدحاولل ناتيراخب نيتيرابلل # ناتيراخ# سدقللو لكيبلل ناتيراخبو * برلا هجول ةدياملا
 ةهجاو يلع ةيقن باشخاو »* سادقالا شقنك ليغتو تاميبوراش لكيبلا تايراخب يلعو .شقن مييلعو # يناثلا

 0 * بشعللاب ةحولم تيبلا بناوجو قاورلا يلالع يلا انهاه نمو انهاه نم ساقو ةيفخ اوكو .يراخ نم قاورلا

 ةبيرق ةروصقم ةرشع سمخ اذاو ينلخداو ءايبرجلا يلا يذلا بابلا ةلابق قراشملا وحن ةجراخلا رادلا يلا ينلخداو

 يلع تاموسرم  اعارذ نوسمخ اهضرعو .ايبرجلا وحن اهلوط عارذ هيام  هجولل ءايبرجلا وحن لصافلا نم ةبيرقو ةلضفلا نم
 ريصاقملا ةلابقو # ةثلكم تاناوطسا هوجولا تايوتسم تاروتسم ةجراغلا رادلا مياعد لثمكو ةلخادلا رادلا باوبا وهن

 . اهنم ةزيكر ابل ناك هنال اذكه ايلعلا يشامملاو  ءايبرجلا وحن اهتايراخبو اهلوط عارذ ةيامو اهضرع عرذا ةرشع ةاشمم
 دمعت دمع اهل سيلو ةنلكم تناك اهنا لحا سم تاناوطسالا » اذكه ةحاتو ةزيكر اذكه ةحانلاو ةزيكر ته نم

 ريصإتمو * لاثملا يلع جراخ نم رونو ضرألا نم طساوألا نمو لفاسالا نم تاجارخ اهل ناك .اذه لجأل ريصاقملا
 رادلا يلا ةرظانلا ريصاتملا لوط نآل '#* اعارذ .نوسمخ اهلوط ءايبرجلا وحن يتلا ريصاقملا ةلايق ةرظانلا ةجراغلا رادلا
 يذلا لخكملل ريصاتملا هذه باوباو #* عارذ ةيام ابعيمجل هوجولا ةيدتسم يه هذهو اعارذ نوسمخ“ ناك ةجراغلا
 نميتلا ةهجاو ىلع نميتلا وهن يتلاو ءادبملا يف يتلا ةاشمملا رولنك #* ةجراغلا رادلا نم اهنم لخديل قراشملا ون
 مهلوطك ءايبرجلا وحن يتلا ريصاقملا ريداقمك مهبحو يلع ةاشمملاو ريصاقملاو  لصافلا ةببجاو يلعو ةلصنلا ةهجاو يلع

 نميتلا وحن يتلا ريصاتملا ينعا مهتايراخبكو 2 مهتاريونتكو مهتاعيجرت عيمجتو مهجراخ“ عيمجكو مهضرعكو
 ريصاقملا يل لاقو + قراشملا يلا اهيف يشميلو ةبصقلا ةفاسم رون وحن يلع ةاشمملا لوا نم ينلا تايراخبلاكو
 لكات اهيف يتلا سدقلا ريصاقم يه هذه شابكلا ةبجاو يلع تانياكلا نميتلا وحن يتلا ريصاتملاو .ايدرجهلا وحن ىتلا

 لجا نم يذلاو ةيطخلا لجا نم يذلاو ةحابذلاو نيسيدقلا سدقا برلا يلا نوبيرقلا ىوداص ونب كانه ةنهكلا

 ةجراحتلا رادلا يلا سدقلا نع نوجرخ الو ةنهكلا ريغ كانه ىلخدي الو * وه سدقملا عضوملا هنا لجا نم لهجل

 ابايث نوسبليو ةسدقم اهنا لجا نم نومدختل اهب يتلا مهللح نوسملي الو اراهطا اونوكي نوبرقي نيذلا نيح لك



 عارد ةيامسمخ ساقو قراشملا يلا رظانلا بابلا رهظ يلع فقوو # هئبتر يف هرياد نم ثميبلا لاثم ساقو

 ساقو نميتلا يلا عجرو +*رودي امك ةبصق ةيامسمخ ةحاسملا ةبصقب يبرغلل قيرطلا مسمو . * سايقلا ةبصقب

 ةعيراب + ةحاسملا ةبصقب ةبصق ةيامسمخ يرحل قيرطلا مسمو * سايقلا ةبضقب ةيمسمخ نميتلا ةهجاو يلع

 نيبو سادقالا نيب ام لصفيل هتعس عارذ ةيامسمخو قراشملا يلا ةيامسمخ ارياد هروسو هبترو سايقلا اذه ءازجا

 ا | * تميبلا ةبتر يف يذلا ءانبلا

 ا بايلا 5 ف يتأ 7-00 هلأ دهان ا #١ 0 رم رظانلا. اا يلا يب ين

 يلا ينتلخداو ولا ا : قراشملا وعن رظانلا باميلا ا ف تيبلا بلا لا لخد برا دح#و | * يجو

 لجر فتوو يعم 007 تميملا 3 0 - كلا 3 00 دج نم 000 تمييلا ا١داو ةللخادلا رادلا

 0 ارسندو مهنيبو ينيب اطباض لم ل يرادج ارطعاو ميتا بناجب يتابتمو ما دنع : يباوبا اع ام دنع

 3 مهاياطخ نم نرفكلو هتبترو هرظنمو تيبلا ليارسأ خيببا ريا ناسنالا نبا اي تبا »: دبآلا يلا ا

 درمأوا عيمجو هماوقو هلخادمو هجراخت هتييبت ييبتو تميبلا مسرتو اوعنص ام عيمج نم مهباقع نوذخاي. مهف
 يع تميدلا مرو 2 اهوكتضيو يرمارا عيفمو يرثح عيمج نطنخوب عيماما اييضراو ميلرعت ةييماوت تبحر
 حارذب مبذملا ربداقم هذهو 2 تييبلا سومان اآذهو نيسيدقلا سادقا يد هلوح نم هدوذدح عيمجو لبعلا سأر

 نم مبذملا عافترا اذقو » هلوح نم هتفاح يلع ربش زيرفاو هتعس عارذو عارذ يلع عارذ هنضح قمع رتفو عارذلا

 ةعبرأ ربكألا رذغملا يلا رغصالا رفغملا نمو عارد هتعسو ناعارد لفسأ نم يذلا ربكالا رفغملا يب هفوج“ ,دب قمع

 ينو اعارذ رشع ينثا لايرلا لوطو * عارد نورقلا قونو لاير الا نمو عردا ةعبرا لايرالاو - * عارد هضرعو عردا
 يع عبرم ضرع روس ةعبرأو 00 0 0 ١ هيحاون ةعبرا يلع عيرم رع ماردارتع

 نوعضنيو تارا هدلع ارغلرتلا ةنعنم مو 5 06 رمارأ هذه ليارسا هلا برلا لوقي ١ اذكه ناسنلا نبأ اي يل

 ٠ 000 بناج ف ورق ةيطغلا للا يذلا د 7 * هب نا ا ارياد
 2 0 يلع نورفغتسيو ةيطغلا لجا نم بيع ريشي زثفلا نم نييدج نوذخاي يناثلا مويلا ينو » سادتالا
 0 و ا ل يح ل ا لا + لبعلاب اورفغتسا
 لجا نم ايدج عنصت مايا ةعبس * برلل تاقرع# امهوعفريو احلم امهيلع ةنهكلا ئقلتو برلا ماما امهومدقيو
 مبذملا يلع نورفغتسيو مايا ةعبس كلذ نوعنصي * مهيف بيع ال مدغلا نع اشيبكو رقبلا نم الهو 0 لل ةيطحلا

 مكسالخأ وه امو مكتاقرح# مبذملا يلع ةئبكلا نوعنصي هدعبو نماثلا مويلا نم نوكيو * مهيديا نولسغيو ةورهطيو

 | * تبرلا برلا لوقي مكلبقاو
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 ش . نوعبرألاو عبارلا لصفلا :

 نوكي بابلا اذه بنرلا يل لاقو . اقلغم ناك اذهو قراشملا وحن رظانلا جراخلا سادقالا باب قيرط يف يدرو

 يف ينلخداو د جرخ# هقيرط فو لخدي بابلا قاور قيرط يف برلا ماما ازمخ لكايل هيلع سلج# مدقملا اذه
 . يلع تطقسف برلا دج“ نم .ولمم تيبلا اذاو ترظنف تيبلا ماما ءايبرجلا وحن يذلا ,سادقالا باب قيرط

 عيمج يف هجراخ#« عيمج# تيبلا لخدم يف كبلق بترتو هسيماون لكبو برلا تيب رماوا لكب كعم

 * ليارسا تيب اي مكماثا لكب نوغتكت اما هلالا برلا لوقي اذكه ليارسا ثميبل رمرمملا تميبلل لوقتو * سادتالا
 دنع اهوسنديو يمادقا يف اونوكيل معللاب نينوتححم ريغلاو بلقلاب'نينوتخم ريغلا نشجلا ءابرغلا ءانبالا اولخدت يتح

 سراح اوسرحت نا مترماو يسادقا سرع اوظفحت ملو »* مكماثا عيمجب يدهع متزواجتو امدو امو ازبخ نومدقي ام
 نوتخم ريغو بلقلاب نوتخع ريغ سنجلا بيرغ نبا لك هلا برلا لوقي اذكه اذه لجال ' * يسادقا يف
 ينم اودعابت نيذلا نويويللا الو * ليارسا تيب طسو يف نيشياكلا سدججلا ءابرغ يب يف يسادقا يلا لخدي ال محللاب
 يلع نيباوب نومدخب يسادقا يف نوريصيف ,* مهملظ نوذخايو مهتاركف فلخ ينع اولض نيذلا. ليارسا لض ام دنع
 بعشلا ماما نوفقي ءالوهو بمعشلل ميابذلاو تاقرهملا نوح ذي, ءاويه برلا تيب نومدخلو تميبلا باوبا
 اهيلع يدي تمعفر اذه لجا نم ملظ باقع ليارسال راصو مهمانصا هجو ماما هومدخ مهنا ىلجا نم #* هومدخيل
 سادقا يلع الو ليارسأ سادقا يلع اويرقيل الو ومدخل يلا نوبرتقي الو *  مهتناها نوذخايو هلالا برلا لرقي
 ام لك ينو # هلامعا لك يف فميبلا سراح اوسرحمل مهوبتريو ابيب اولض يتلا ةلالصلاب مهتناها نوذخايو يسادقا

 ءاوهو يسادقا يلا نولخدي ءالوره #* هلالا برلا لوقي امدو امحش ةحبذ اوبرقيل يبجو ماما نونقيو ينومدخبل
 للح نوسبلي ةلخادلا رادلا بناوبا نولجدي ام دنع ريصيو * يسراحم نوظفحو ينومدختل يتديام يلا نومدقتي

 مهسور يلع ناتك سلايط مهل نوكيو * لخادو ةلخادلا رادلا بباب نم نومدخت ام دنع افوص نوسبلي الو ناتك
 بسعشلا يلا ةجراخلا رادلا يلا نوجرخل ام دثعو * فسعب نوقطنمتي الو مهاقح يلع ناتك تاليوارس مبل نوكيو

 رادلا يلا لخدي ام دنع نهاك لك ارمخ نوبرشي الو د ةيطغت مهسور نوطغيو مهممج نوقفري الو مهسور نوقلحت الو.
 . * اهتوذخاي نهاك نم ةلمترا نكت ناو ليارسا ةيرذ نم يرذع نكل ةارما .مهل اهنوذخلي ال ةقلطمو ةلمراو + ةلخادلا

 نوفقي مه مدلا مكح يلعو # مهنوفرعي يقن ريغلا نيبو يقنلا نيبو سجضلاو رهاطلا نيب قرفلا يبعش نوملعيو
 و د يتوبس نوسدقيو يدايعا لك يف يرماواو يسيماون نوظفحو يعءاكح ا نومكمجو يقوقح نورربيو اوزيميل
 يتلا هتخا يلعو هيخا يلعو ةنبالا يىلعو نبالا يلعو مالا يلعو بالا ىلع نكل اوسجتتيلا ناسنا سفن يلع نولخدي
 ةلخادلا رادلا يلا هيف نولخدي يذلا مويلا ينو د هنس هل دعي مايا عبس رهطي نا دعبو د سجنتتل لجرا رصت مل
 يف ئطعي ال مهل طبضو مبل ثاريم انا اثاربم مبل نوكيو د هلالا برلا لوقي ارافغتسا اومدقي سدقلا يف اومدختل

 . نوكي ليأرسأ يف زرفم لكو هولكاي مه لهجلا نع وه امو ةيطغغلا نع وه امو ميابذلاو * مهل طبض انا نال ليارسا يب
 نهاكلل ةوطعت مكتالغ راكباو هنهكلل نوكي مكلياوا عيمج نم مكتايصوصخ لكو ءيش لك راكباو ءيش لك لياواو د مهل

« 
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 5 نوعنرالا سماغلا لصفلا 1

 نوكي افلا نيرشع اضرعو الوط افلا نيرشعو ةسمخ ضرالا نم اهدق برلل الا: اوزرفا ثاريملاب ضرلا نومستقتا ام دعصو
 / نيسمخو راد امب اعبرم ةيامدمخ يف ةيامسمخ سدقملا يلا اذه نم نوكيو . » هلوخ نم :دودح معِيمح يف امدق

 سدقم نوكي اهيفو اغلا «نيرشع اضرعو افلا نيرشعو ةسمخ الوط سيقت ةحاسملا هذه نمو »راد امب متبح راعارد

 نوكيؤ بنرلا اومدختيل مهتم نيبرتقملل نوكيو سدقلا يف نومدخمي نيذلا ةنهكلل نوكي ضرالا نم اسدق * نيسيدقلا
 نومدخي نيذلا نييويلل نوكي اضرع افلا نيرشعو الوط افلا نيرشعو ةسمخ * مهسيدقتل ةضوصخملا تويبلل عضوم مهل
 لوا لئثمك افلا نورشعو ةسمخ الوطو اضرع فلا ةسمخ هلعج ةنيدملا طبضو 76 .اهونكسيل "ان دم مب اطرض تمييلأ

 رحملا ةيحانل ةيدملا طبض هجولو سادقالا لياوا يف اذه نمو اذه نم مدقمللو »* ليارسأ تميبل نوكي سادتالا
 يتلا دودعحلا يلع لوطلاو رجلا وعن يتلا دودحلا نم ماسقالا نم ةدحاو لثم لوطلاو قراشملا يلا رحمبلا ةيحان نمو

 تيب ثريو يبعش ليارسا يلع نومدقملا اضيأ نوطلستي الو ليارسا يف طبضلل هل نوكيو » ضرالا قراشم وهن
 ليارسا تيب اي ضرالاو يبعش نوثرت ليارسا يمدقم اي مكيفكي هلالا هبرلا لوقي اذكه د مهليابقل ضرالا ليارسا
 لداع ليكو لداع سايقو لداع نازيم # هلالا برلا لوقي طلستلا اوعفرا الدعو امكح اوعنصاو تشاو ملظلا اوعزتنا

 تاهضصلاو #* روموغلا ليكل ايواسم نوكي ليكلاو روموغلا رشع اوذخاتل نوكي دحاو ليك اذه» * ليكلا مكل نوكي
 يتلا ةيادبلا هذهو د مكل ونملا نوكي الاقثم نوسمخو ةرشع ليقاثم 0 ةسمخ ليقاثم 59 اقناد نورشع

 نم تميز لايكم تيزلا رمأواو #* ريعش رك روموغلا نم ةبيولا سدسو ةطنح روموغلا نم ليك ةيام اهنوزرفت
 تاوبأ عيمج نم ةيصوصخ تفارخ ةرشع نم ادحأو افورخو د روموغلا يه لنيياكم ةرشعلا نال ليياكم ةرشع

 مدقمل ةيادبلا هذه يطعي بمعشلا لكو # هلالا برلا لوقي مكنع اورفغتستل صالغللو تاقرحملاو .ميابذلل ليارسا

 فو توبسلا فز روهشلا سور تو دايعالا يف نوكت ريراوقلاو ميابذلاو تاقرحملا نوكت مدقملا لبق نمو + ليارسا
 تيب نع رفغتسيل صالغلا وه امو تاقرعملاو ةحيبذلاو ةيطخلا نع وه ام عنصي وه ليارسا تيب دايعا عيمج
 هيف بيع ال رقبلا نم الجع نوذخات رهشلا نم موي لوا يف لوالا رهشلا يف هلالا برلا لوقي اذه # ليارسا
 اياوز عبرا يلعو تييبلا تابتع يلع لاعجتبو رافغتسالل يذلا لجملا مد نم نهاكلا ذخايو * سدقلا يف اورفغتستل
 رهشلا نم موي لوأ ف عباسلا رهشلا يف عنصت اذكه + ةلخادلا راملا باب تابع يلعو جبذملا يلعو لكيهلا

 مكل نوكي رهشلا نم رشع عببارلا يف لوالا رهشلا فو * تحيبلا يفر فغتستو لفط نمو رهاط وه دحاو لك نم ذخات
 ضرألا بعش عيمج نعو تميبلا نعو هدع مويلأ كلد يف مدقملا عنصيو * اريطف نولكات مايا وا

 ' موي لك ةباعم ريغ شابك ةعبسو لوجع ةعبم برلل .تاقرمسلا عنصي ديعلا مايا ةعبسو * ةيطخلا لجحأ نم
 تميز طسقو هعنصت شبكلل ابيرجو لجعلل ابيرجو ةحيبذو * موي لك رعملا نم ايدج ةيطخلا نمو .مايالا وي
 نع وه ام لثمك مايا ةعبس اذكه عنصت ديعلا يف ربشلا نم موي رشع ةسمخ يف عباسلا ربشلا فو * بميرجلا
 * تميرلا لثمكو نملا لثمكو ا لثمكو ةيطغلا

 ْ نوعبرالاو سداسلا لصفلا

 موي ٍفو ةلامعلا مايالا ةتس اقلغم نوكي قراشملا يلا رظاتلا ةلخادلا رادلا يف يذلا بابلا هللا بمرلا لوقي اذكه
 يلع فقيو جراخ نم يذلا بابلا مالا قيرط ين مدقملا لخديو + متفي رهشلا سار موي ٍفو متفي فدوبسلا
 يلا قلغي ال بابلاو جرخو بابلا كلذ زيلهد يلع دجسبو هصالغل وه امو هتاقرحم ةنهكلا نوعنصيو هبابلا زيلاهد
 ةقرحملاو + برلا ماما روهشلا سور ٍفو توبسلا فو بابلا كلذ زيلاهدل ضرالا بعش دجسيو # ءاسملا

 شبكلال نم بيرجو * هيف بيع ال اشبكو اهبف بيم ال نالمح ةتس توبسلا موي ف برلل مدقملا ابهمدقي



 ةتسو هيف بيع الرقبلا دوذ نم الجم ربشلا سار موي فو * بيرجلل تيز طسقو هدي ةيطع ةحيبذ نالمعلا
 هدي عنصت نأ نكمي امك نالمعللو انم نوكي لجعلل ابيرجو شبكلل ابيرجو #* هيف بيع ال نوكي اشبكو نالمح
 * يرخ بابلا قيرط يلو لخدي بابلا مالا قيرط يف مدقملا لخدي أم دنعو بيرملل تيز طسقو انسح

 قيرط يف جرخي دهسيل .ايبرجلا وهن يذلا بابلا قيرط يف لخادلا دايعالا يف برلا ماما بععشلا لخد اذا نوكيو
 الو .ايبرجلا وهن يذلا بابلا قيرط ف جرخ# نميتلا وحن يذلا بابلا قيرط ين لخادلاو نميتلا وحن يذلا بابلا
 ام دنعو مهعم لخدي نولخدي ام دنع مبطسو يف مدقملاو * جرخ هيازاب نكلو هيف ىلخد يذلا بابلا يف عجري
 نا نكمي امك نالمعلاو شبكلل بيرجو لهملل بيرج نم نوكي مساوملا ينو دايعالا يفو * مهعم جرخ# نوجرخي
 يلا رظانلا بابلا هل متفيف ببرلل صالخ ةقرح افارتعا مدقملا عنص اذاو * بيرجتل اتيز طسقو انسح هدي عنصت

 * جرخي نأ دعب نم باوبالا قلغيو جرخيو توبسلا موي يف عنصي امك هصالخل وه امو هتقرح“ عنصيف قراشملا
 ليك سدس ةادغلاب هيلع عمصي انمو »* هعنصي ةادغلاب برلل موي لك ةقرصت هعنصي هيف بيع ال ايلوح المحو

 ةادغلاب عنصي تميزلاو نملاو لمعلا عنصي * نيح لك ايدبا 'ارما برلل انم ديمسلا طلختل اتيز طسق ثلثو .
 'نوكت هذه هلتاريم نم يذلا هينب نم دحاول يطع مدقملا يطعأ أذا برلا يانوذا لوقي أذكه * نيح لك ذقرح“

 اهدريو مفصلا نس يلا هل نوكتف هديبع نم دحاول هئاريم نم ةيطع يطعا !ذإ» »* ثاريملا طبض هذه هينبل
 هئاريم نم هطبض نم مهيلع طلستيل يبعش ثاريم نم مدقملا ذخاي الو »* مهل نوكي هينب ثاريم نكل مدقملل

 . نسادقا ةروصقم يلا رهظلا يف يذلا بابلا لخدم ينلخداو * هطبض نم دحاو لك يبعش قرفتي اليك هينبل ثروي
 ام ةنهكلا كلانه ئيبطت ثيح عضوملا وه اذه يل لاق»و * لزعنم عضوم كانه اذاو .ايبرجلا يلا ةرظانلا ةنهكلا

 رادلا هذه يلا اهوجرخي اليل لكلا نع يذلا .نملا نوزبختا كانهو هيلطغلا لجا نم وه امو لهجلا لجا نم وه
  هبناوج يراد اذاورادلا يحاون عبرا يلع ينفوطو ةجراحلا رادلا يلا ينجرخا»و * بسعشلا اوسدقيل ةجراغلا

 سايق اعارذ نوئلث اهضرعو اعارذ نوعبرا اهلوط ةريغص راد رادلا بناوج ةعبرا يلع #*رخآلا بناجلا ين رادو رادلا
 :ضيباطملا تويب ءالوه يل لاقو # ةرياد ريصاقملا لفسا ةرياص باطمو ةعبرالاب ةرياد اهب ةرياد ريصاقمو * ةعبرالا يف

 . ١ * بعشلا ميابد تميبلا نومدخ# نيذلا تلنه مبطي ثيح

 ظ | نوعبرألاو عباسلا لصفلا

 وحن رظن تيبلا هجو نآل قراشملا يف تيبلا ةمقعم يمه نم جرخ ءام اذاو تييلا زيلاهد يلا ينلخداو

 . ءايبرجلا وهن يذلا ثابلا قيرط يف ينجرخاو < مبذملا يلا نميتلا نم نميالا بناجلا نم لزن ءاملاو قراشملا

 جورخ لثمك »* نميالا بناجلا نم يرج ءام اذاو قراشملا وحن رظانلا رادلا باب يلا جراخ نم قيرطلا ينذولتو
 .اس ءاملا يف ربعو #* سايقلاب افلا ساقو عبن .ام ءاملا ين ربعو سايفلاب افلا ساقف هدي يف سايقو يلباقم لجرلا
 يلا ءام ادج ضاف ءاملا نالربعي نأ عطتسي ملف ده افلا ساقو وقحلا يلا ءاملا زاجو داو فلا ساقو نيذحتفلا يلا

 ٠ اذاو يدوع يفو #* رهنلا يطاش يلا ينداعو ينحورو ناسنالا نبا اي تيارا يل لاقو * هيف نوزوجي ال يداولا ةثرق
 قراشملا وحن يذلا ليلجلا يلا جراخنلا .ءاملا اذه يل لاقو د انهاه نمو انهاه نم ةريثك راجمشا رهنلا يطماش يلع

 نولسانتي نيذلا تاناويعلا سفن لك نوكتو # هايملا ينشيف دعبلا ءام يلا رحبلا يلا يتح يتاو ايبارا يلا لزنو

 يبحب“ اهيفاعيو كانه يتا ءاملا اذه نال ادج ريدك كمس كثاعه نوكيو يبيح كانه ربنلا هيلع يتاي.ام لك يلع

 تكابشلا بصن نوكي ميلاغانا يلا نيذغنا نم نودايصلا كلانه فقتو يبيح كانه ربنلا هيلع يتاي ام لك نال

 نورخت## نوسدقي 2 هعافترا ينو هدوع ينو هجرخم فقوو #* ادج ةريثك ةرثك هكامسا مظعالا رحبلا كمسكو اهيلغ
 دا اهترمث ينفت الو هنم يلبت الو ةلوكام ةرجش لك انهاه نمو انهاه نم هيطاش يلع دعصي ربنلا يلعو + ململل

 * افشلل مهدعصسو لكالل مهترمُث نوكتو جرخغخت سادقالا سم يه هايملا هذه نأ لجأ سم دير جتلل جرخغت يدتبت



 دحاأو لك اهثريو * ليحل ةدايز ليارسأ ينب ليابق رشع ينثا ثروت يتلا ضرألا دودح هذه هللا برلا لوقي اذكه

 ضرالا دودح هذهو * ثاريملا يف مكب ضرالا هذه طقستو مييابال اهيطعال اهيلع يدي تعفر يتلا هذه هيخا لئمك
 : ساريث سوام ماذلا نانوا قشمد دودح نيبو * ثاميا لخدم قشيو لزني يذلا مظعالا رحبلا نم .ايبرجلا وعن
 | دودحلا هذه * نآروح دودح قوف يه ىتلا نانوا نمو نانوأ قشمد دودح نيبو ثاميا دودح نيب مايليا ميارفا

 وحن نيذلاو #* .ايبرجلا دح ثاما دحو .ايبرجلا ين .ايبرجلا وحن نيذلاو قشمد دودح نانا راد نمو رجلا نم

 هذه قراشملا وحن يذلا روغلا رح يلا لصفي ندرالا ليارسأ ضرا نيبو داعلج نيبو ىشمعد نيبو ناروح نيد قراشملا
 هذه مظعالا رعبلا يلا ادتمم سداق ثوميرام ءام يلا روغلاو ناماث نم برغلاو نميتلا وحن يتلاو * قراشملا ومن
 يتلا يه هذه هلخدم يلا ثاميا لخدم ةلابق يلا لصفت مظعالا رجلا ةيحان هذه د برغلاو نميتلاو ةيحانلا
 نوئكسي نيذلا ءالخدللو ةعرقلاب مكل اهنوعنصت هذه #* ليارسا ليابقلو مهل ضرالا هذه ساقو #* كثاميا رحب وحن

 يف ثاريملاب نولكاي مكعم ليارسا ينب يف ضرالا لها لثم مكل نونوكيو مكطسو ٍف نيئب اودلو نيذلا مكطسو ّق
 * هلالا برلا لوقي اثاريم مهل نوطعت كانه مكعم نيذلا ءالخدلا يف ءالخدلا ةليبق يف نوريصيو * ليارسأ يب طسو

 دح نانا راد ثاميا لخدم يلا ىقشي يذلا لوزنلا سايقب .ايبرجلا وحن يذلا .دبلا نم ليابقلا ءامسأ هذهو
 نمو #* ةدحاو نادل رحبلا يلا ىتح قراشملا وحن نيذلا مهل نوكيو ثاميا راد ةيحان يف .ايبرجلا وعن قشمد
 قراشملا وحن نيذلا نم ريشا دودح نمو # ةدحاو ريشا رحبلا وحن نيذلا :يلا قراشملا وحن نيذلا نم ناد دودح

 يسنمل رحبلا وهن نيذلا يلا قراشملا وكن نيذلا نم ميلاتفن دودح نمو * ةدحاو ميلاتفنل رحبلا وعن نيذلا يللا
 ميارفا دودح نمو # ةدحاو ميارفال رحملا وحن نيذلا يلا قراشملا وحن نيذلا نم يسنم دودح نمو * ةدحاو
 يلا قراشملا وهن نيذلا نم نيبوار دودح نمو # ةدحاو نيبوارل رجلا وهن نيذلا يلا قراشملا ومن نيذلا نم
 صاصتخالا .ودب رحبلا وحن نيذلا يلا قراشملا وع نيذلا نم اذوهي دودح نمو د ةدحاو اذوهيل رحملا وهن نيذلا
 سدقلا نوكيو رخمبلا وهن نيذلا يلا قراشملا وحن نيذلا نم ءازجالا نم دحاو لثمك لوطلاو اضرع افلا نورشعو ةسمخ

 افلا نيرشعو ةسمخ الوط بونجلا يلاو فلا ةرشع اضرع رجلا يلاو انلا نيرشعو ةسمخ .ايبرجما وحن ةنبكلل سادقالا

 اولصي مل نيذلا تيبلا سراح نوسرحت نيذلا قوداص ينب نيسدقملا هئهكلل * هطسو يف نوكي سادقالا لمجو

 هلك لوطلا فلا ةرشع ضرعلاو انلا نيرشعو ةسمخ لوطلا ةنبكلا دودح بناج يلا نييويلل نوكيو # نييوبللا
 برلا سدق ابنال ضرألا تالغ لوا عرتمي ا ساقي لو مهنم عابي ال # افلا نورشع ضرعلأو افلا نورشعو هسمخ
 نوكتو هتفاسملو ينكسلل ةئيدملل ءانب نوكي افلا نيرشعو ةسمخغلا ىلع ضرعلا يف ةديازلا فلا ةسمخلاو + يه
 ةعبرا بونجلا وحن نيذلا نمو ةيامسمخو فلا ةعبرا ءايبرجلا وحن نيذلا نم اهريداقم هذه» »* هطسو يف ةنيدملا

 وعن فلا ةرشعو قراشملا ومن فلا ةرشع سادقألا لياوأ بناجبب يذلا لوطلا ةدايزو . »* نيسمخو نيديام رجلا

 يتلا دودحلا يلا الوط افلا نيرشعو ةسمخ يلع ةهجاولا ىلع ةنيدملا طبض يلاو سادتالا لياوا نمو اذه نم مدقملا
 ءازجا بناج يلاو قراشملا وحن يتلا دودحلا يلا افلا نيرشعو ةسمخ يلع ةهجاولا يلع رحبلا يلاو قراشملا وهن



- 

 طسو يف نوكي ةنيدملا طبض نمو نييويللا طبض نم د اهطسو يف تيبلإ سدقو سادتالا ءادبم نوكيو مدقملا
 قراشملا و< نيذلا نم. ليابقلا ةدايزو * نيمدقملل نوكي نيماينب دودح نيبو ادوهي دودح. نيب نيمدقملا
 رجلا وعن نيذلا يلا قراشملا وحن نيذلا نم نيماينب دودح نمو * ةدحاو نيماينبل رحبلا وهن نيذلا يلا
 .نمو * ةدحاو رخاصيا رجلا وحن نيذلا يلا قراشملا وحن نيذلا نم ناعمس دودح نمو * ةدحاو ناعمسل
 وحن نيذلا نم نولوباز دودح نمو * ةدحاو نولوبازل رحجلا وحن نيذلا يلا قراشملا وحن نيذلا نم رخاصيا دودح
 ثوميراب ءامو ناماث نم هدودح نوكتف هيبرغلا يلاو داج دودح نمو #* ةدحاو داجل رحبلا وحن نيذلا يلا قراشملا
 برلا لوقي مهصصح هذهو ليارسا ٍليابقل ةعرقلاب اهنوعنصت يتلا ضرالا هذه * مظعالا رحجلا يلا ثاريم سداق

 ليابق ءامساب ةنيدملا باوباو * سايقلاب ةيامسمخو.فلا ةعبرا .ايبرجلا وهن يتلا ةنيدملا جراخم هذهو #* هلال .
 وجن نيذلاو . * يويلل دحاو ببابو اذوهيل دحاو بابو نيبوارل دحاو باب ءايبرجلا وحن يتلا باوبا ةثادلا ليارسا
 وهن نيذلاو * نادل دحاو بابو نيماينئبل دحاو بابو فسويل دحاو باب باوبا ةقلثو ةيمسمخو فلا ةعبرأ قراشملا

 . * نواويازل دحاو بابو رخاسيال دحاو بابو ناعمسل دحاو باب باوبا ةثالثو سايقلاب ةيمسمخو فلا ةعبرا نميتلا
 ذحاو بابو ريشال دحاو بابو ناجل دحاو باب باوبا ةثلثو سايقلاب ةيامسمخو فلا ةعبرا رحبلا وحن نيذلاو
 * اهمسا تلانه نوكي برلا نوكي مويلا كلذ ذنم ةنيدملا مساو افلا رشع ةينامث ريادلا» #* ميلاتفنل

 * لايقرح ةوبن تممت

 يبنلا لايناد عوجت بائك

 ظ لوألا لصفلا ْ

 برلا عفدو #* اهرصاحو ميلشروا يلا لباب كلم رصنتخ يتا اذوهي كلم ميقاوي ةكلمم نم هثلاثلا ةئسلا يف
 تيب يلا اهلخدا ينئاوالاو هيلا تيب قارعلا ضرا يلا مهلمحن هللا تيب ٍاوا ءزج نمو ادوهي كلم ميقاوي هدي يف
 * ةركالا نمو ةكلمملا ةيرذ نمو ليارسا يبس ينب نم لخدي نا هنايصخ سيير زانافصال كلملا لاقو * ههلا ةريخذ
 يف اوموقيل ةوق مهيف نوكتو نهذلاب نونطفو ملعلاب نؤفراعو ةمكح لكب ءامهفو رظنملا ينسحو بسيع مهيف نوكي ال انابش

 تكلملا ةديام نم موي لك مويلا ةفيظو كلملا مهل بترو #* نيينادلكلا ناسلو طوطخلا مهوملعيو كلملا ماما تيبلا
 اينانحو لايناد اذوبي ينب نم مهيف ناك» * كلملا ماما اوفقي هذه دعبو نينس ثلث مهوبريو هبرشم رمخ نمو

 ايرازعلو خاصيم ليياصدملو حاردس اينانعلو رصاشطلب لاينادل ءامسا نايصخلا سيير مب) عضوو »#* ايرازعو ليياصيمو

 » سندتي ال هنأ نايصغلا سيير لاسو هبرش رمخاو كلملا ةديامب سندتي ال هنا هبلق يف لايناد عضوف *وغانادبع
  كلملا يديس فاخا انا لاينادل نايصخلا سيير لاقو * نايصخلا سيير ماما ةفارلاو ةمحرلل لايناد هللا يطعاو

 يل



> 

 لايناد لاقف * كلملا دنع يسفن نوبنذتف مكنارقا ناملغلا نع ةريغتم مكهوجو يري اليل مكبرشمو مكمعطمب يصوا
 .انوطعيلو مايا ةرشع تديبع برج # ايرزعو ليياصينو اينانحو لايناد يلع نايصخلا سيير هماقا يذلا رصانمل
 ' بيرت امكو كلملا ةديام' نم نولكاي نيذلا ناملغلا تانعسو انتانحس كلماما رهظتو #* لكاتف ضرألا بوبح نم

 .ايوقاو تاعلاص مهتانحب تيور مايا ةرشعلا ءاضقنا دعبو #* مايا ةرشع مهبرجو مهل عمسف #* كتديبع عم عنصا
 مهبرشم رمخو مهادغ كلمتسي رصائنم ناكو # كلملا ةديام نم نولكاي نيذلا ناملغلا نم رثكا مهداسجا يف

 3 مهف لاينادو ةمكحو وحأ لك يف ءاكذو امهف هللا مهاطعا ةعيرألا ناملغلا ءالوهو * ناملغلا ةعبرألل ابوبح مهيطعيو
 ماما نايصخلا سييز مهلخداف هيلا مهرلخدي نأ كلملا لاق يتلا مايالا ءاضقنا دعبو »* تامانملا ينو ايور لك

 مامأ اوفقوو.ايرزعو ليياصيمو اينانحو لايناد هبشي نم مهعيمج نم دجوي . ملو كلملا مهعم ملكتو * رصنتخا
 سوجملاو نيياقرلا عيمج نم لضفا فاعضا ةرشع مهدجون كلملا مهنم بلط هقفو ةمكح ةملك لكبو * كلملا
 9 *«كللملا شروكل يدحاأ ةنس يلا لايناد راصو #* هتكلمم يف اوناك نيذلا

 0 ١ . يناثلا لصفلا 0
 اوعدي نا كلملا لاقف # هنع راس همونو هحور تلهذو امل رصنتخب ملح رصتتخب كلم نم ةيناثلا ةنسلا يف

 تملح كلملا مهل كاقف * كلملا ماما اوفقوو اوتاف هملح كلملا اوربختل نيينادلكلاو ةرحسلاو سوجملاو نيياقرلا
 . لق تنارهدلا يلا كلملا اهيا شع ةينايرسلاب كلملا عم نوينادلكلا ملكتف » ملحلا فرعال يحور تلهذو

 ملحلاب ٍنوفرعت مل ناو ينع دعب .لوقلا نيينادلكلل لاقو كلملا باجاف # هريبعتب ربخن نمو تديبعل ملحلا
  ةريثك ةماركو. بهاوسو اياطع ينم نولانت هليواتبو ملحلاب ٍيومتفرع ناف * ببنت مكتويبو تللهلل نوريصت هليواتبو
 لاقو كلملا باجاف #* هليواتب هربخنو هديبعل ملحلا كلملا لقيل اولاقو ةيناث اوباحاف د هليواتبو ملهلاب ينوربخاف

 ملحلاب ينوربخت مل ناف * ينع دعب لوقلا نا نوملعت مكنا لجا نم اتقو نورتشت امنا متنا مكنا انا تمملع قلاب
 مكنا تمملع دقف يإ هولوق يملح نامزلا زوجعي نا يلا ىماما اولوقت نا اوقفتاف دسافو بدذك لوقلا نا تملع
 ملك فرعي نا عيطتسي ةسبايلا يلع ناسنا سيل اولاقو كلملا ماما اضيا نوينادلكلا باجاف # هليواتب ينوربخت
 ' لوقلا نال # اينادلك الو ازحاس الو ايقار ةملكلا هذه نع لاسي مل سييرو ميظع كلم لك هنا لجا نم كلملا
 يذ .لك عم نكس مهل سيل نيذلا ةهلالا الا كلملا ماما هب ربخعا نا رخا عيطتسي سيلن هنع كلملا لاس يذلا

 اوبلطو ءامكعلا لتقب هرما جرخو + لباب ءامكح لك اوكلهي نا ريثك ظيغو بضغب لاق كلملا ذينيح # مح
 لتقيل جرخ يذلا' كلملا يخابط سيير خويرال يارو ةروشمب باجا لايناد ذينيح # هباحماو ىلايناد اولحقي نا
 فرعف كلملا هجو نم مقولا يارلا اذه جرخ اذام لجا نم كلملا سيير اي الياق هنم صهفتسإو د لباب ءامكح
 : لخدو #* هليواتب كلملا ربختو انامز هيطعي .يكل كلملا لاسو لخد لاينادو ه»* ةملكلا هذهب كلملا خويزا

 نم ءامسلا هلا لبق نم تافار اوبلطو ده ةملكلا هذهب هباحا ايرازعو ليياصيمو اينانح فرعو هتيب يلا لايناد
 ليللا ايور يف لاينادل رسلا اذه فشك ٍفيئيح # لباب ءامكح رياس عم هباحساو لايناد كاهي اليل رسلا اذه لجأ
 :: توربجلاو مهفلاو ةمكملا هل نال رهدلا يلاو رهدلا نم اكرابس هللا مستأ نوكي لاقو »#* ءامسلا هلا لايناد . كرابف
 تاقيمعلا فشكي وهو # مهفلا مالعل نهذلاو .امكعلل ةمكعلا يطعي اهليزيو اكولم ميقي ةنمزالاو تاقوالا لدبي وهو
 تنناو ةوقو ةمكح ينتيظعا كنال مبساو فرتعا يابا هلا اي كلل * وه هعم رونلاو مالظلا يف ام ملعي تايفغلاو
 ءامكح كلهيل كلملا هماقا يذلا خويرا يلا لايناد لخدو #* كلملا ايور ينتفرعو كنم هانلاس ام ينتيطعأ

 لايناد لخدا خويرا ذينيح ه* ليواتلاب كلملا ربخاف كلملا ماما ينلبخدا لباب ءامكح كلهت ال هل لاقو لباب

 لاقو كلملا باجاف # ليواتلاب كلملا ربخ# اذه اذوهي يبس ينب نم الجر تدجو هل لاقو كلملا ماما ةعرسب
 لاقو كلملا ماما لايناد باجاف # هليواتبو هتيار يذلا ملعلاب ينربخت نا ردقت له رصاشطلب همسا يذلا لاينادل
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 يف يذلا هلالا الا »* كلملا ربخي ةرحسلاو نيياترلاو سوجملاو .امكحلا نم دحا سيل كلملا هنع لاس يذلا رسلا
 كعهضم يلع كسار ايور كملح ةريخالا مايالا يف نوكي نا يغبدي ام رصنتخ كلملا فرعف رارسالا فشاك ءامسلا
 كفرع رارسالا فشاكو هذه دعب نوكي نا يغبني امب تدعص كعجضم يلع كراكفا كلملا اهيا تننا # اذه وه

 نا لجا نم نكل رسلا اذه يل فشك .ايحالا عيمج نم رثكا يف ةنياكلا ةمكعلاب يل سيلو * نوكي نا يغبني امب
 ةروصلا كلتو ةميظع ةدحاو ةروص اذاو تيار كلملا اهيا تمنا #* كبلق راكفا ملعت يكل ليواتلاب كلملا فرعي

 اهردصو اهادي بيط يقن بمهذ نم اهسار ةروصلا * فوه“ اهرظنعو كهجو ماما ةمياق ادج ءاهبلا ةريثك اهتعلطو .
 عطق نأ يلا تيارو # افزخ ام ,زجو اديدح ,زج اهامدق اديدح اهاتاس ه#* اساحن اهاذخفو اهنطب صف اهاعارذو
 قد ذينيح # ةياغلا يلا امعان امهقدو فزغلاو ساخنلا نيمدقلا يلع ةروصلا برضو نيدي ريغب لبج نم رجح
 دجوي ملف ميرلا ةرثك اهتلمحو يفيص رديب نم رابغ لثم تراصو بصهذلاو ةضفلاو ساحنلاو ديدحلاو فزخلا ةرم يف
 * كلملا ماما هلوقا هليواتو ملعلا وه اذه * ضرالا لك ءالمو اهيظع البج راص ةروصلا برض يذلا رجعلاو عضوم اهل
 ثيح عضوم لك يفو د ةمركمو ةزيزعو ةيوق ةكلمم ءامسلا هلا هاطعا يذلا ثاولملا كلم كلملا اهيا تننا

 سار وه تننا لكلل اديس كماقاو تدي يف اهعفد رحببلا كمسو ءامسلا رويطو لقحلا شوحو رشبلا اونب نكسنإ
 لك دوست هذه ساعتلا يه ىنتلا ةثلاث ةكلممو ةضفلا يه يتلا كنود يرخا ةكلمم موقت كنلخو #* بهذلا

 تكانالو * لكلا ضرتو ىدت اذكه الك ضريو قدي ديدحلا نا امك ديدحلا لثم ةيوق نوكت ةعبار ةكلممو * ضرألا
 تيار امك نوكي ديدحلا لصا نمو ةمسقنم نوكت ةكلمملا هذه اديدخ ام ,زجو افزخ ام .زج عباصالاو نيمدقلا تيار
 اهنمو ايوق هةكلمملا ةذده : نم ام ءزح نوكي افرخ ام ءزحو اديدح ام ءزج نيمدقلا عباصاو 3 فزغلاب اطلبعم ديدعلا

 اذه نيقصتلم نونوكي الو زشبلا ةيرذ يف نيطلتخم نونوكي فزغلاب اطلتخم ديدعلا تيار كنال * ارسكنم نوكي .'
 دسفت ال هذه ةكلمم ءامسلا هلا مدقي تاكلمملا كلت مايا ينو #* فرغغلا عم طلتخ# ال ديدحلا نا لثمك اذه عم
 نم هنأ تيار امك + روهدلا يلا موقت هذهو تاكلمملا عيمج يرذتو قدتو رخآ بعشل ردت 4 هنكلممو روهدلا يلا

 نا يغبني ام كلملا فرع ميظعلا هلالا بهذلاو ةضفلاو ساحنلاو ديدحلاو فزمنلا قدو نيدي ربغب رجح عطق لبج
 ٠ نا لاقو لاينادل دجحس هبجو يلع رخ كلملا رصنتخب ذينيح * قدص هليواتو يتيقح ملحلاو هذه دعب نوكي
 ثاولملا كلمو بابرالا بيرو ةهلالا هلا وه مكهلا قحلاب لاينادل لاقو كلملا باجاو # ابويطو اياده هل برقي
 يلع هماقاو ةميظعو ةريثك اياطع هل عفدو لاينادل كلملا مظعو *رسلا اذه فشكي نأ ردتقا هنالرارسالا فشاكو

 لامعا يلع ماقاف كلملا نم لاس لاينادو * لباب ءامكح عيمج يلعو شويجلا ءامظع يلع اسييرو لباب ةروك لك
 ظ * كلملا راد ين لايناد ناكو وغانادبعو جاسيسو خاردص لباب ةروك

 ظ تكلاثلا لصفلا ظ

 يف اهماقاو عردا تس اهضرعو اعارد نوتس اهعافترا بهذ ةروص عنص كلملا رصئتخب رشع ةئمانلا ةنسلا ينو ٠

 نيكلمتملاو نيمدقملاو عضاوملا ءاسورو دنجلاو ءارزولا عمجتبل كلملا رصنتخ لسراو # لباب دلب يف ريياد ةعفب
 عيمتجاف #* كلملا رصنتخب اهماقا يتلا بهذلا ةروصلا ديدجتل اوتايل نادلبلا ءاسور عميمجو ناطلسلا مبل نيذلاو

 ديدجتل نادلبلا ءاسور عيمجو ناطلسلا مبل نيذلا ءامظعلاو نوكلمتملاو نومدقملاو دنخ او . .ارزولاو عضاوملا ءاسور
 معلا اهيا لاقي مكل ةوقب خارص يدانملاو اي رصدتخا اهماقأ يتلا ةروصلا مامأ اوفقوو كلملا رصنتخ اهماقا يلا ةروصلا

 رامزملاو جنولاو ةراثيكلاو يانلاو قوبلا تدوص ابيف نوعمست يتلا ةعاسلا يف مكنا * نسلالاو ليابقلاو. بوعشلاو
 هذه ين ادجاس رخ# ال نمو * كلملا رصنتخ# اهماقا ىتلا بهذلا ةروصلل نيدجاس اورخ .ءانغلا سنج. لكو ةرافصلاو

 ةرافصلاو رامزملاو منولاو ةراثيكلاو يانلاو قوبلا تنرص بوعشلا عمس امل ناك» * دقوتملا رانلا نوتا يف يقلي ةعاسلا
 * كلملا رصنتخم) اهماقا يتلا بهذلا ةروصلل اودجحت» نسلالاو ليابفلاو بوعشلا عيمج رخ ءانغلا سنج لكو

 ا



 اهيا تملا # روهدلا يلا كلملا اهيا شع كلملل اولات»و #* فوهيب اولمعف نوينادلك لاجر يتا دينيح
 سنج لكو ةرانصلاو رامزملاو مزلاو ةراثيكلاو يانلاو قربلا ترص عمس اذا ناسنا لك نا ارمأ تعب كاملا
 عيمج يلع مهتمتا نيذلا لوبي لاجر مثو # دقوتملارانلا نوتا يف يتلي بهذلا ةروصلل ادجاس رخنن الو # ءانغلا
 ٠ اودجسي' ملو كدبلا اودبعي ملو كلملا اهيا كرما اوعيطي مل لاجرلا كيلوا وغانادبعو خاصيمو جاردص لباب لامعا
 كيلواو وغانادبعو جاصيمو خاردصب اوتاي نا قدحو بضغب لاق رصنتخب ذيئيح # اهتمقا ينلا بهذلا ةروصلل
 ةروصلاو يتهلا اودبعت مل وغانادبعو خاصيمو خاردص اي اقحا مهل ناقو م باجاف * كلملا ماما اومدق لاجرلا
 ةراثيكلاو يانلاو قوبلا ترص متعمس اذا يكل دادعتسا مكل ناك نا نالاو #* ابل اودجست مل اهتمقا يتلا بهذلا
 ب نوتلت هقاسلا هذهروفل دونت ل. نار اهتعفش ىلا :رريعلا اديس نورت راققلا سوس لو ةرانتقلاورامزتفلاو را
 كلملل نيلياق وغانادبعو حاصيصو حاردص باجاف * يدي نم مكصلخا يذلا هلآلا وه نمو دقوتملا رانلا نوتأ

 دبعن نحن هل يذلا تاومسلا يف وه انهلا نال * كبواجن نا ةملكلا هذه لجا نم نحن اح انل سيل رصنتخب
 اهيا تادنع دورك نانا ناك نأو #* انيمي كلملا اهيا كيدي نمو دقوتملا رادلا نوتا نم انصلخ نا رداق وهو

 رظنم ريغتو ابضغ : يلتما رصنتخا ذينيح 0 ا لا ا ا هع لالا

 لاحرل لاقو # ةياغلا يأ يدل نا يلا فاعضا ةعبس راثلا نوتا اودقوا لاقو وغانادبعو خاصيمو حاردص يلع ههجو

 اوطبر لاجرلا كيلوا ٍذينيح # دقوتملا رانلا نوتا يف مهوقلاو وغانادبعو جاصيمو خاردص اوطبرا ةرقلاب ءايوقا.
 ادج ايوق ملت كلملا هملك نا لجا نم ده دقوتملا رانلا نوتا يف اوقلاو هر مهفافخاو مهتاجاتو مهتالاورسب
 نم رانلا بيهل مهلتق وفانادبعو جاصيمو جاردص اوقلا .نيذلا لاجرلا كيلواو فاعضا ةعبس ادج اريثك دقوا نوتالاو
 مهعمس رصنتخاو #* نيقوثوم دقوتملا رانلا نوتا طسو يف اوطقس وغانادبعو حاصيمو حاردص ةئالثلا كيلواو * مهلوح

 ل كلملل اولاقف نيقوثوم رانلا طسو يف انيقلا لاجر ةئثالث سيلا هيامظعل لاقو ةعرسب ماقو بهجعتف نووبسي
 عبارلا رظنمو ناسف مهيف دجوي سيلو رانلا طسو نييشامو نيلولحت لاجر ةعبرا يرا اناف كلملا لاقف * كلملا اهيا
 ' يقلعلا هللا ةديق وغاب | ققلعو حاصيسو خاردص اي .لاقو دقوتملا رانلا نوتا يلا رصنتخي 2 ذينيح # هللا نباب هيبش
 عضاوملا ءاسورو دنجلاو شويجلا ءامظع عمتجاو #رانلا طسو نم وغانادبعو جاصينمو حاردص جرخخف اوملهو اوجرخا

 مهيف نكت ملو مهتاسابل لدبتت مو مهمأر رعشس قرحت لو مهداسجخأ كلمت ملراتلا نا 1 اررظنو كلملا .ايوقاو
 لسرا يذلا وغانادبعو جاصيمو خاردص هلا كرابم لاقو رصنتخب باجاو برلل كلملا مهماما دجسف -«رانلا ةحار
 الا هلا لكل اودجسي الو ادبعي اليك رانلل مهداسجا اوملساو كلسملا ةملك اوريغو هيلع اولكوت هبال هديبع نقناو هكالم
 تاالهلل نوريصي وغانادبعو خاصيمو جاردص هلا يلع انيدجت لوقي ناسلو ةليبقو بعش لك ارما عضا اناو د مههلال
 يف وغانادبعو خاصيمو جاردص ماقا كلملا ذينيح. #* اذكه يمني نا عبس رخآ هلا سيل هنال بيبنلل مهتويبو
 ظ * هتكلمم يف نينياكلا نرهيلا عيمج اوسوري نا مهلهاو مهامناو لباب ةروك

 عبارلا لضفلا

 عاجلا تابال 8 ا مدا ضرالا لك ف 0 نشسلالاو ليابقلاو 0 لكل كلملا رصنتخب 0

 لايناد لخدف لب 7 وفرعي و مهعاما 5 تل نوين ا دلكلاو 0 ا نوواقرلا 0 1 ملعلا
 نيياقرلا سيير رصاشطلب اي * هماما ملعلا انا تلقو سودقلا حور هيف هل يذلا يهلا مسا يلع رصاشطلب همسا يذلا
 هليوات يل لقو هتيار يذلا ملهلا رظنم عمسا كيلع رسعي ال رس لكو كيف سودقلا هللا حور نا هفرعا انا يذلا
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 تيوقو ةرجشلا تمظع د ريثك اهعافتراو ضرالا طسو يف ةرجش اذإو ترظن يعمم يلع * يسار رظانسو
 توا اهتحنو اهيف لكلا ءاذغو ةريثك اهترمُت ةيديب اهقاروا ١ » ضرالا لك راطقا يلا اهتعسو ءامسلا يلا علب اهعافتراو

 . يعجتم يلع ليللا ايور ف ترظن .* دسج لك يذتغا اهنمو ءامسلا رويط تنكس اهناصغا ٍفو ةيربملا شوحولا .
 - اهقاروا اوضفناو اهناصغا اوعزتناو ةرجشلا اوعطقا اذكه لاقو ةوقب توصو #* .ءامسلا نم لزن سدقو ناظقي اذاو
 ديدح طابربو ضرالا يف هوعد ابلوصا سرغ نكل #* اهناصغا نم رويطلاو اهتحن نم شوحولا عزعزتتل اهترمث اوددبو
 لدبتي هبلقو *.ضرالا بشع يف هبيصن شرحولا عمو نكسي ءامسلا لطو جراخ نم يتلا ةريضحللا ينو سامنو
 ةليسملا نيسيدقلا ةملكو لوقلا ناظقُي مزجبو #* ةنمزا ةعبس هيلع لدبتتو شحو بلق هل يطعيو رشبلا نم
 . مانملا اذه #* سانلا ةلذر اهيلع ميقيو اري نمل اهيطعيو رشبلا ةكلمم يلع يلاعلا وه برلا نأ ءايحالا ملعت ينل

 اونيبي نا نوعيطتسي ال يتكلمم ءامكح. عيمج نلل ليواتلا لق رصاشطلب اي تنناو رصنتخ كلملا انا هتيار يذلا
 وهن قرطا رصاشطلب همسا يذلا لايناد ذينيح #* كيف سيدقلا هللا حور نال عييطتست لايناد اي تناو هليوات
 هل لاقو رصاشطلب باجاف كااقلقي ال لي واتلاو مانملا رصاشطلب اي .لاقو كلملا باجاف هتقلقا هراكفاو ةدحاو ةعاس
 ءامسلا يا اهعافترا غلبو تييوقو تممظع اهتيار يتلا ةرجشلا + كيادعال هليواتو كليضغبمل ملكا نوكي ديس اي

 0 يفو يربلا شوحولا تنكس اهتعت لكلل ماعط اهيذو ةريثك اهترمثو ةبصخم اهقارواو * ضرالا لك يلا اهتعسو
 امسلا يلا تغلبو تمظع. كتمظعو تيوقتو تسمظع كنال كلملا اهيا تمننا ءافسلا رويظ قياظتسا

 7 اهودسفاو ةرجشلا اوسلما لاقو ءامسلا نم لزن اسودقو ناضقي ءار «ثللملا ناو * ضرالا راطقا يلا كتدايلمو
 شوحولا عمو ريدتي ءامسلا لط يفو اجراخ يتلا ةرضغلا ينو ساعنو ديدح طابربو ضرالا يف هوعد اهلوصا ةلبج ةداعا
 يديس يلا غلب يذلا وه يلعلا مزج كلملا اهيا هليوات اذه ه#* ةنمزا ةعبس هيلع لدبتت نا يلا هبيصن ةيربلا

 لط نمو روثلا لثم بشعلا كومعطيو تادكسم نوكي ةيربلا سشوحولا عمو سائلا ن 0 تودرطيو * «كللملا

 لاق هنالو ال ل ىلا كيلع لدبتت ةنمزأ ةعبسو ريدتت ءامسلا

 اهيا اذه لجال * ييامسلا ناطلسلا ملعت نا ةيقاب كل كتكلمم ضرالا يف ةرجشلا لوصا ةلبج ةداعا اوكرتأ.
 يلع حورلا ليوط هللا نوكي يسع نيكاسملا تافارب كملاظمو محارملاب كاياطخ قنا يروشم كيمفرتل كلملا

 يمني وقو لباب :هتدامو لكيه اريجرتما ىللا عب * كلملا رصنتخب تكرداأ اهلك هذه »* كتاطقس

 .اهنيبو : يدج# ةماركل يت وق هةرعب ةكلمملا تيبل ابتينب انا يتلا يمظعلا لباب يه هذه سيلا لاقو كلملا باحا

 نمو * كنع تلاز كل كلملا رصنشختا اي لاقي كل ةمسلا نم توصراص ةنياك كلملا مف يف ةملكلا

 نا يلا ةنمزأ ةعبس كيلع ريغتيو روثلا لثم بشعلا كومعطي كنكسم ةيربلا شوحولا عمو كنودرطي رشبلا

 ' نم درطو رصنتخب يلع ةملكلا تمت اهنيعب ةعاسلا هذه يف * اري نمت اهيطعيو رشبلا ةكلمم كلمي يلعلا نا ملعت

 بيلاخع لئثم ةراغفظاو دسالا رعش لثم ةرعش مظعو ءامسلا لط نم هدسج غسبصناو روثلا لثم بشعلا لكاو سانلا

 يحللو يلعلا تكرابو يلقع يلع عجرو .ءاًمسلا يلا ينيع تمعفر رصنتخ انا مايالا .اضقنا دعبو ه رويطلا '
 . اومسح ضرالا ناكس عيمجو :: ليجو ليج يلا هتكلم#و يدبأ ناطلس هزناطلس ناك تدهت“و ..  عيبس دبالأ يلا

 ,. اذه يف #»* تمعنص اذام هل ل هدب هناي نم سيلو ضرألا نكسم ينو ءامسلا ةوق يف عنصي هتداراكو .يشن الك
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 سمامنلا لصفلا

 قوذ يف لاقو رصاشطاب برشو * فولالا ءازاب رمغلاو لجر فلال هيامظعل اميظع ءاشع عنص كلملا رصاشطلاب
 كلملا اهيف برشيلو ميلشرواب يذلا لكيهلا نم هوبا رصنتخ اهرضحا يتلا ةضفلاو بهذلا يناوالا اورضح نأ رمغللا

 اهيف برشو ميلشرواب يذلا هللا لكيه نم اهرضحا يتلا ةضفلاو بهذلا ةينالب يتاف * هواسنو هيرارسو هوامظعو
 ةراجعلاو بشعلاو ديدهلاو ساحتلاو ةضفلاو بهذلا ,ةهلال اوحبسو ارمخ اوبرش د هواسنو هيرارسو ةوامظعو كلملا
 حابصملا ةلابق تبتكو ناسنا دي لمانا تبجرخ هعاسلا هذه ينو * مهحور ناطلس هل يذلا ءامسلا هلا اوكرابي ملو
 هراكفا هتقلقاو كلملا لكش ريغت ذينيح * بتكت ديلا لمانا رظني كلملاو :كلملا تيب طياح سلك يلع

 . باجاو نيمجنم نيينادلك سومح» اولخديل ميظع توصب كلملا خرصو .#* ةاتبكر تمكطصاو هوقح دقع تلهماو
 هقذع يلع نوكي بهذ قوطو اريفرب سبلي اهليوات ينفرعيو ةباتكلا هذه ءارقي يذلا نا لباب ءامكحل لاقو كلملا
 كلملا "اوفرعي .نا الو ةباثكلا اوارقي نا اوعيطتسي ملو كلملا ءامكح عيمج لخدف #* ينكلمم يف ثلاث دوسيو
 تبباجاو بارشلا تسيب يلا ةكلملا تلخدو # هوامظع تمقلقو هلكش ريغتو برطضا رصاشطلب كلملاو * ليواتلا
 حور هيف كتكلمم يف لجر مث * كلكش ريغتي او كراكفا كقلقت ال رهدلا يلا كلملا اهيا شع تلاقو ةكلملا
 نيينادلكلا نيياقرلل اسيبر هماقا كوبا رصنتخ كلملاو مهنو ةظقي هيف تدجو كيبا مايا فو سيدقلا هللا
 .لايناد وه دقعلا لجو دباوالاب ربختلو مالحالا ربعيو هيف ادجو مهفو نهذو هيف يه ةفعضم احور نال * نيمجنملاو
 - كلملا لاقف كلملا ماما لخد لايناد ذينيح # هليواتب كربخاو يعديل نالاو رصاشطلب امسا هل عضو كلملاو
 هللا حور نا كنع تنعمس # كلملا يبا هبلج يذلا اذرهي يبس ينب نم يذلا لايناد وه تنا لاينادل
 يكل .نومهنملا سوجملا .امكفلا يماما لخد نالو * كيف تدجو ةفعضم ةمكحو مهفو ةظقيو كيف سودقلا
 تاملكلا ربعت ردقت كنا تكنع تمعمس اناو #»* ينوربختا نأ اوعيطتسي ملف اهليوات ينوفرعيو ةباتكلا هذه اوارقي

 يف ثلاث دوستو كقنع يلع بهد قوط .نوكيو اريفرب سبلت اهليوات ينفرعتو ةباتكلا ءارقت تردق نأ نآلاو
 ءارقا اناو رخآل اهيطعا كتيب ةيهرمو كععم نوكت كاياطغ كلملا ماما .لاقو لايناد بداجا ذينيح * يتكلم
 + ىجملاو ةماركلاو ةمظعلاو ةكلمملا كيدبا رصنتخبل يطعا يلعلا هلالا_ كلملا اهيا  اهليواتب كفرعاو كلملل ةباتكلا
 نيذلا لتقي ناك وهو ههجو نم نيفياخو نيدعترم اوناك نسلالاو ليابقلاو بدوعشلا عيمج هل اهاطعا يتلا ةمظعلا نمو
 . نع لزنا مظعتيل هحور تيوقو هبلق عفترا املو- » ءاشي نيذلا لذيو ءاشي نيذلا عفريو ءاشي نيذلا برضيو ءاشي
 هذكسم .ناك شحولا ريمح عنو شوحؤولا عم هبلق يطعاو رشبلا نه درطو #0 هتمارك هنع تمعزنو هتكلمم يسرك
 اهيطعيو سائلا ةكلمم دوسي يلعلا هللا نأ بفرع نا .يلا ءامسلا لط نم هدسح غبصناو روثلا لثم بيشعلا ةومعطاو

 .امسلا هلا برلا يلع تمعفرتو * هذه لك تفرع الو هللا مادق كبلق عضاوت مل رصاشطلب هنبا تناو اري نمل
 ساملاو ةضفلاو بهذلا كتبلاو مهب ارمخ تبرش كواسنو كيرارسو كوامظعو تناو كماما هتيب ةينا اومدقو
 كقرط عيمجو هيدي يف كتمسن يذلا كيلاو اهتحنس ملعت الو عمست الو رظنت ال ينلا ةراجحلاو بشغلاو ديدعلاو
 نوزوم سيقم ةموسرملا ةياتكلا هذهو * ةياتكلا هذه تمبترو دي ةلمنا تملسرأ ههحو نم اذه لجال »* هدجمت مل

 »* ةصقان تددجوف نازيملا يف تمنزو نوزوم ه#* اهلمكاو كتتكلمم هللا سات سيقم ةملكلا ليوات اذهو . + موسقم

 اوعضوو ريفربلا لايناد اوسبلاف رصاشطلب لاق ذينيح * سرفلاو نييهاملل تمعفدو كتكلمم تممسق موسقم
 رصاشطلب لتق ةليللا هذه يو #* هتكلمم يف انلاث اسيير نوكي نأ هلجا نسم يدانو هقنع يلع: بصهذلا.قوط
 ١ * ينادلكلا كلملا

 ع



 .امظع ةكلمملا يلع ماقاف شويراد مامأ سمحو ةنس نيدسو نينا سمع وعل وهو هةكلمملا نخا يهاملا سشويرأ دو

 شريجلا ءامظع يطعيل مهنم ادحاو لايناد ناكو ةالو ثالث مهتوفو د هتكلمم لك يف اونوكيل .نيرشعو هيام شويج
 » هنكلمم ىلع كلملا هعاقاو هل تناك ةفعضم احور نآل مهقوف لايناد ناكو د كلملا اداتي اليك مهل لوقلا
 * انيما ناك هنال ةميرج الو ةلز الو ةلع لك هيلع اودجي ملف لايناد يلع ةلع اودجعيل اربلطت شويجلا ءامظعو ةالولاو
 - هل اولاقو كلملل شويجلا ءامظعو ةالولا تفقو ذينيح # ههلا سيماونب الا ةلع لايناد يلع دجتن مل ةالا تلاقف
 ءاسورو ءارزولا» شويجبلا ءامظعو دنجلا كتكلمم يلع نيذلا عيمج رواشت + روهدلا يلا شع كلملا شويراد اي
 تنم الا اموي نيشلث يلا رشبلا نمو هلا نم ةلليسم سمتلي نم يكل امسر اومسربو ايكولم ادبع اوميقي نإ عضاوملا
 * سرفلاو نييداملا يار ريغتي اليك ةباتك عضو امسر متإ كلملا اهيا نالو د#* دسالا بج يف يقلي كلملا اهيا
 هتيب يلا لخد مسر يارلا اذه نا لايناد ملع نيحو #* يارلا اذه بتكي نارما شويراد كلملا ذيئيح
 فرتعيو يلصيو هيتبكر يلع اوئجحي ناك مويلا يف تاقوا ثالثو ميلشروا .ازاب هيلالع يف ةحوتفم تاقاط هل تناكو
 ' . ههلا ماما عرضتيو بلطي لايناد اودجوف اودصرت لاجرلا كيلوا ذينيح »#* لبق نم عنصي ناك امك ههلا ماعا
 نيثلث يلا ةلاسم ناسنا وا هلا نم سمتلي ناسنا لك يكل امسر تبتر سيلا كلملا اهبا نيلياق كلملل اولخدف
 * لوزي 2 سرفلاو نييداملا يأرو يقيقح لوقلا كلملا لاقف دسالا بج ف يقلي كلملا اهيا كلبق نم الا اموي'

 مويلا يف تاقوا ثالثو ثلرمال عضخ# مل ةيذوهيلا يبس ينب نم يذلا لايناد كلملا ماما اولاقو اوباجا ذيذيح
 نأ لايناد لجا نم دهتجاو اريثك هيلع نزح ةملكلا عمس امل كلملا ذيئيح #* هتاللسم ههلا نم سمتلي ناك

 نييداملل نا كلملا اهيا ملعا كلملل اولاق لاجرلا كيلوا ذينيح #* هيج“ نأ ادهتج“ ناك ءاسملا يلاو هيجنت
 دسالا بج يف هوقلاو لاينادب اوتاف كلملا لاق ذينيح # دحا هلدبي ال كلملا هميقي دهعو مسر لك ايار سرفلاو
 متخو بمجلا مف يلع هوعضوو دحاو رج“ اوتاو * كيج وه امياد هدبعت تننا يذلا هلالا لاينادل كلملا لاقو

 اولخدي ملو ءاشع ريغب عيجطضإو هتيب يلا كلملا يضمو #* لاينادب رما ثدحب اليك هيامظع متاخاو همتاخب كلملا
 يتاورونلا يف ةادغلاب كلملا ماق ذينيح # لايناد فوت ملف دسالا هاوفأ هللا قلغاو هنع . مونلا رفنو ةمعطا هل
 يذلا كسلا يملا هللا دبع لايناد اي يوق توصب لاينادل حاص بجلل برق ام دنعو * دسالا بج يلا ةعرسب
 يلا هروهدلا يلا شع كلملا اهيا لايناد لاقف + دسالا مف نم كيم“ نأ ردق له امياد ددبعت ىننا

 » كلملا اهيا ةلز كلمادق عنصأ ملو همامأ يف تدجو ةماقتسالا نال ينيذوت ملف دسالا كاوفأ دسو هكالم لسرا

 يش. هيف دجوي ملو بمجملا نم لايناد دعصاف بمجلا نم لايناد اودعصي نا لاقو هب اريثك بجعت كلملا ذينيح
 مهونبو مه دساألا بخ يف اوقلاو لاينادب اولح# نيذلا لاجرلاب اوتاف كلملا لاقو #* ههلاب نما. هنال داسفلا نم
 شويراد ذينيح + مهماظع عيمج اوقدو دسالا مهيلع تمطلست نا يلا بمجلا ضرا يلا اوغلبي ملو مهواسنو
 نوكيل رما عضو يهجو نم # مكل رثكي ملسلا ضرالا لكب ناكسلا نسلالاو ليادقلاو بوعشلا لكل بتك كلملا
 ال هتكلمم روهدلا يلا ميادلاو يلا هلالا وه هنال لايناد هلا هجو نم نيفياخو نيدعترم يتكلمم ةساير يف نم لك

 دي نم لايناد ا يذلا ضرالا يلعو ءامسلا يف ميارجو تايا عنصيو يجنبو دضعي # ةياغلا يلا هناطلسو دسفت
 * يسرافلا شريك ةكلمم فو كلملا شويراد ةكلمم يف لاينأد ماقتساو د دسالا

 عباسلا لصفلا | ظ

 * همالك سارو مانملا بتكو هعجضم يلع هسار رظانمو امعانم لايناد يار نيينادلكلا كلم رصاشطلبل يلوالا ةنسلا ين.



 0 اطعمت هم 0 6 م دال ناخابج ابل 1 ل لولا َ 0 نم ا

 6-0-0 اذاو تراظن اذه فلخ نسعو #* اريثك انعل لك مق ل اولاق اذكهو هنانسا نيب همف يف عالما ةئالثو ماق ةدحاو
 تراظن اذه فلخ نمو * ناطلس هل يطعاو شحولل سور ةعبراو هقوف نم رياط ةحنجا ةةعبرا هلو رمنلا لثم رخا

 زيمتم وهو هيلجرب هسودي يقبت امو قديو لكاي رابك ديدح هنانساو رثكالاب يوقو لوهمو فوم عبار شحو اذاو
 مهاتسو ين دعص: ريغص رخا 9 اذاو هنورق يف تلماتو * نورق ةرشع :هلو هلبق نم شوحولا عيمج نم رثكألاب
 مياظعلاب ملكتي همثفو نرقلا اذه يف ناسنأ ينيع لثم نائيع اذأو ههحو نم همادق نم تعلق نورق ةهئالثو

 ظ 0 يقنلا فوصلا لثم هسار رعشو ملثلا لثم ضيبأ هسابلو سلج مايألا قيتعلاو تمعضو يسارك ' !داو ترظن
 .فوقو تاوبر تاوبرو هنومدخي فولا فولاو همادق نم جرخو يرجح ران رهنو #* دقتت ران هتاركبو ران بيب
 كلذ اهب ملكت يتلا ةميظعلا تاملكلا توص نم ذينيح ترظنو # رافسالا تمتفو مكهلا عضوم بصتناو هماعا

 لوط اهل يطعاو شوحولا .ةيقب ةساير تلقنو #رانلا قيرعتل هدسج يطعاو كلهو شحولا كلذ لتق ينح نرقلا
 قيتعلا يلا غلبو ايتأ ناك ناسنالا نبا لثم ءامسلا بعس عم اذاو ليللا ايور يف ترظنو * تقوو نامز ةايح
 هناطلسو هل نودبعتي نسلالاو ليابقلاو بوعشلا عيمجو ةكلمملاو ةماركلاو ةسايرلا هل تيطعاو # هماما برقو مايإل
 د١ ينتقلقا يسأر رظانو يماوح يف لايناد انا يسفن ترغصف دسفت 2 هتكلممو لوزي ال يذلا يدبا ناطلس

 دكا لا ليدل ينملعأو 0 ياام .اواه لجأ نم نيدحلا هس يبل 0 ظ

 ترظنو 3 - نم 0 ها داظعلاب ملكدي مثو ا هل 0 كادر نيلولل نم م ا دعص 0

 نامزلاو يلعلا يسيدقل مكحلا يطعأو 5 قيتعلا ءاج يتح #* مهيلع يوقو نيسيدقلا عم ابرح عنص نرقلا كلذ
 تاكلمملا عيمج ولعت هذه ضرالا يف نوكت ةعبار ةكلمم عبارلا شحولا لاقف * ةكلمملا نوسيدقلا تذخاو غلب
 رورشلاب قوفي اذه رخا موقي مهفلخ نمو نوموقي كتولم ةرشع هنورق ةرشعو د اهقدتو اهسودتو ضرالا لك لكاتو
 ' تاقوالا ريغي نا نظيو يلعلا يسيدق لضيو امالك يلعلا يلع ملكتيو * كولم ثالث لذيو هلبق نم عيمج
 .أودسفيل ةسايرلا نولقديو مكعلا عض عضوم بصتديو الل كتمقو فصنو تناقا كمقو يلا هدي يف عفديو سومادلاو

 يلعلا يسيدقل تييطعا اهلك ءامسلا تحت نيذلا كولملل يتلا ةمظعلاو ناطلسلاو ةكلمملاو  ةياهنلا يلا اوكلبييو
 يلكشي رثكالب يراكفا ينتقلقا لايناد انا لوقلا ةياهن انهاه يلا * دبعتت هل تاسايرلا لكر ةيدبا ةكلمم هتكلمسو
 2 يبلق ف ةملكلا تضمفحو يلع ريغت

 نماثلا لصفلا
 . يلا * يل ترهظ ينلا ي لوألا دعب نم لايناد انا ايور يل تربظ كلملا رصاشطلب ةكلمم نم ةئلاثلا ةنسلا يف

 ينيع تمعفرف *زيلهدلا يلع تنك يننا ايورلا يف ترظنو زاوهالا ةروك يف وه يذلا رصقلا يف سوسلاب تنك
 يف دعص يلعالاو رخآلا نم يلعا دحاولاو ناعفترم نانرقلاو نانرق هلو زيلهدلا مادق مياق دحاو شبك اداأو هتدرظنو

 87 م نكي ملو هماما نوفقي ال شوحولا عيمجو نميتلاو ءايبرجلاو رجلا وهن مطني شبكلا ترظنو . * ريخللا
 0 * نطفتا سوسلا يف تنك اناو مظعو ةتداراك عنصو هدي نم
 هترظن يذلا نانرقلا هل يذلا شبكلا ىلا يتاو .#* هيئيع نيب يري نرق سيتللو ضرالا سملي نكي ملو ضرألا
 امهيلك هينرق رسكو شبكلا برضو هيلع شحوتو >» شبكلا يلا غلب هترظنو هتوق ةبثوب هيلا عرصاف دعزيلهدلا ماما امياق



 زعملا نم سيتلاو * هدي نم شبكلا يجني نم نكي ملو هسادو ضرالا يلع هحرطو هماما فقيل ةوق شبكلل نكي ملو
 نمو # ءامسلا حايرا ةعبرا يلا هتحت نم رخا نورق ةعبرا تدعصو ريبكلا هنرق رسكنا يوقت ام دنعو ةياغلا يلا مظع
 طبهاو ءامسلا شيج يلا مظعو * برغلا يلاو قرشلا يلاو نميتلا يلا رثكالاب مظعو يوق دحاو نرق جرخ مهدحأ
 ةحيبذلا تبتر ةلجالو يبسلا دانجالا سيير يجن“ نا يلا #* مهسأدو بكاوكلا نمو ءامسلا شيج نم ضرآلا ىلا'
 * مجناو عنصو ضرالا يلا لدعلا حرطو ةحيبذلا يلع ةيطخلا تيطعاو يرخي سدقلاو #* هل تماقتساو تراصو
 ةسسذلا عفرتو نوكت ايورلا ىتم يلا ملكتملا ٍنوملفل دحاو رهاط لاقو املكتم زابطالا ةكيالملا نم ادحاو تمعمسو
 * سدقلا رهطيو موي ةيامُثلُيِو نيفلا حابصو ءاسم يلا هل لاقف' 2 ةوقلاو سدقلا ساديو يطعت بارغلا ةيطخو
 نيب لجر بتوص تمعمسو #* ٍلجر رظنم لثم يماءا فقو دق ناو امهف تمبلطف ايورلا لايناد انا ترظن امل نائو
 يلع تمطقسو تمعزف يتا ام دنعو يتفتو بيرق بفقوو يتاف # ايورلا كلذ مهن لييربج اي لاقو اعدف زيلهدلا
 يلع تطقسو تعزف يعم ملكتي وه اميفو * نامزلا ةياهن يلا ايورلا نا لجا نم ناسنالا نبا اي مهفا يل لاقف يبجو
 يل؟ ايورلا نا لجا نم ةطغسلا رخا يف تانياكلا كلفرعا انا اه يل لاقو * يمدق يلع ينماقاو ينسملف يبجو

 نيينانويلا كلم زعملا نم سيتلاو * سرفلاو نييداملا كلم نانرق هل يذلا هتيار يذلا شبكلا * نامزلا ةياهن
 نم كاولم ةعبرا هتهن نِم نورق ةعبرا تمماق رسكنا او #* لوالا كلملا وه هينيع نيب ناك يذلا ريبكلا نرقلاو
 *  تنالداجملا مهفيو هجولاب مقو كلم موقي مهاياطخ لمكت ذا مهتكلمم رخا يفو * هتوقب سيلو نوموقي هتعمل
 ميِقتبسي ةرصأ رينو + رهاطلا بعشلاو ءايوقالا دسفيو عنصيو ميقتسيو تابيجلا دسفيو هتوقب سيلو ةعيذم هتوقو
 ءاسملا ايورو #* هديب مهرسكي ضيبلا لثمو موقي نيريثك تالهبو نيريثك دسفي شغلابو هبلقب مظعيو هدي يف شغلأو
 ' تممقو امايا تمعجوتو تدقر ' لايناد اناو # ةريثك مايا يلا اهنأل ايورلا متكاو يه ةيقيقح تليق يتلا حابصلاو :
 * مهفي نم نكي مآلو ايورلا نم تربهعتو كلملا لامعا تمعنصو .

 > عساتلا لصفلا ١
 ةئس يف . * نيينادلكلا ةكلمم يلع كلم يذلا نييهاملا لسن نم شريشخا نب شويرادل يلوالا ةنسلا يف

 بارخ لامكل يبنلا ءايمرا يلا ناك يذلا برلا لوق نينسلا ددع بتكلا يف تمبفت :لايناد انا هكلمل يدحا

 تميلص» »#* دامرلاو مسملاو ماوصالاب عرضتلاو ةالصلاب بلطال يبلا برلل يبجو تييطعاف # ةنس نيعبس ميلشروا
 كنوبح# نيذلل كتمحرو كدهع ظفحت يذلا بيجمتلا ميظعلا هلالا برلا اهيا تلقو تنفرتعاو يبلا برلا يلا
 نم عمسن ملو * كلماكحا نعو كاياصو نع اندحو اندعابتو انقفان انملظ انمثا اناطخلا :* كلاياصو نوظفحو
 لدعلا بر اي كل #* ضرالا بععش لك عمو انياباو انياسورو انكولم عم كمساب اوملكت نيذلا ءايبنألا كديبع
 ثيح ضرألا لك يف ءادعيلاو ءابرقلا ليارسا لكلو .ميلشروا ناكسلو !ذوهي لجرل مويلا اذه لثم هجولا يزخ انلو
 انيابالو انياسورلو انكولملو هجولا يزخ انلو لدعلا بر اي كل + بر اي هب كوصع يذلا مهنايصعب كانه انتددب

 توص عمسن ملو * برلا نم اندعابت انال تارفغملاو تافارلا كلو # انهلا برلا اهيا كيلا اناطخا نيذلا نهن
 كسومان اوزواجن ليارسا لكو + .ايبنالا- هديبع يدياب انهجول اهايا اناطعا يتلا هسيماونب ريسنل انهلا برلا
  ماقاف * هل اناطخا انال هللا دبع يسوم سومان يف بسوتكملا فاعلاو ةنعللا انيلع تااجو كتوص اوعمسي الا اوداحو

 ءامسلا لك تحت اهلثم نكي مل ةميظع ارورش انيلع بلجبل انوناد نيذلا انتاضق يللعو انيلع اهب ملكت يتلا. هناماك

 انهلا برلا هجو بلطن ملو انيلع تمتا رورشلا هذه لك يسوم سومان يف بتك امك د ميلشروا يف تراص امك
 ' يف لدنع انهلا برلا نال انيلع هذه يلجو رشلا ىلع انهلا برلا رهسو * كققح لك يف مهفتنو انملظ نع عجرشل

 ةزيرع ديب رصم ضرا نم كبعش تمجرخا يذلا انهلا برلا اهيا نالاو د هتوص عمسن ملو هعنص يذلا هعينص لك
 «كقنحو كبضغ عجريلف * كمحارم لك يف بر اي انملظ انمثا اناطخا مويلا اذه لثمك امسا .كلل تمعنصو



١ 

 دنع راعلل كلبعش راصو ميلشرواب نيذلا انيابا تاني انتامالظب اناطخا انال سدقملا كلبج ميلشروا كتنيدم نع
 0 يي رهظاو هتاعرصتو كلددبع ةالص انهلا 2 اهيا عمتسا نالاو ه# انلوح نيذلا
 تا د يتلا ككتنيدم كلالهو انكاله رظناو كينيع ستفا عمساو كععمس يبلا اي لما * بر اي كلجا
 ا * بر اي ةريشكلا كتافار يلع نكل كمان انتفار رطن يمت انتالدعم ىلع سيل انال اهيلع
 * كبعش يلعو ككتنيدم يلع يعد كسمسا نال يهلا برلا اهيا كلجا نم طبت الو عنصأو بر اي تصنا بر

 لبجلا لجا نم يهلا برلا ماما يتمحر يقلاو ليارسا يبعش اياطخو ياياطخب فرتعاو يلصاو ملكتا انا امنيبف .
 ينسملو راط ءادبملا يف ايورلا يف هتيار يذلا ليرّبح لجرلا اذاو يذص يي ملعتماانا امئيبو * يهلا يذلا سدقملا

 ءادعم يف »* مهفلا كملعال تجرخ نإلا لايناد اي لاقو يعم ملكتو ينمهفو * ةيياسملا ةحبذلا ةعاس وهن

 نوعبيس |: ايورلا ف مهبغتو كتوقب نطفتف كرنأ تاوهشلا لحر كنا كربخال كثميتا انأو لوقلا جرخ كعرصت

 . ملظلا نِع رفغتسيو ماثالا يممتو اياطغلا متحنغتو اياطغلا ينغتل ةتدقفلا ةكردملا يلعو كبعش يلع يسعطق اعوباس

 بهاجتل لوقلا جرح“ نم مهفتو فرعتو #* نيسيدقلا سدق ماسهإو ةوبنلاو ايورلا متختو يدبالا لدعلا بلجخيو
 * نامزالا غرفتو روسلاو ةبحرلا ينبتو دوعتف اعوبسا نوتسو نانثاو عيباسا ةعبس مدقملا ميسملا ىلا ميلشروا ينبتو
 سدقملا عسوملاو ةنيدملا دسفيو مكح هيف نوكي الو ةعسملا لصاتست“ اعوبسا نيتسو نينثالاو عيباسا ةعبسلا دعبو
 دحاو عوبسأ نيريثكل ادهع يوقيو د داسفلا بتري موزجملا برها رخا يلا نافوطب نوعطقيو يتالا مدقملا عمم
 داسفلا يلع بتري ةعرسبو ءاضقنالا يلاو داسفلا نوكي حانجا يلاو ميابذلاو ”مياذملا فكنت عوبسالا فصن فو
 بارقلا ةلذر نوكت سدقلا يلعو يتشاشرو ينم عرنت عوبسالا فصن ٍيفو دحاو عوبسا نيريثكل ادهع يوقيو
 * بارغلا يلع. ءاضقنا يطعي تقولا ءاضقنا نأ يلاو

 رشاعلا لصفلا >

 ةوقو ةيقيقح هملكا رصاشطلب همسا يعد يذلا لاينادل ةملك .ىسنشك سرفلا 00 ةثملاثلا ةنسلا يف
 تاوهشلا زبخ # امايا عيباسا ةثلث انيزح تك لايناد انا مايال.كللت ينو . * ايورلا يف هل يطعا مهنو ةميظع

 ةنماثلا ةنسلا يف ناكو * امايا عييباسا ةثالث تملمك نا يلا ةنهد نهدنا ملو يمذ يل. لخدي مل رمخو مهو لكا مل |
 * لكادنا ةلجدلا وه يذلا ميظعلا رهملا نم ابيرق تسك اناو لوألا ربشلا نم نيرشعلاو. عبازلا مويلأ يا رشع :

 نييسرتا ثم هفسجو, نانا بهذي قطنمتم هوقحو ةمارك بايث سبال دحاو لجر اذإو ترظنو ينيع تمعفرف
 * عيمج تنوصك هتاملك تبوصو فصلي ساه رظنم ىلشم هاقاسو. ةاعاردو ران يخابصقك هانيعو قربلا رظمع لثم ههجنوو

 اناو + فوضع اوبرهو نهب مهيلع تمعقو نكل ايورلا اوري مل يعم نيذلا لاجرلاو ايورلا يدحو لاهنادءانا ترظنو
 يسعمسو + ةوق كلسما ملو داسف. يلا يدج“ بملقناو توق يل قبت : ملو ةميظعلا ايورلا هذه تبرصبأو يدحؤ ىيقب

 يلع ينتماقاو ينتسمل دي أناو * ص ضرالا يلع يهجرو اعشفتم ترص هتاملك ترص تمعمس ام دنعو هتاملك توعع

 ينلع مقو نهب كلعم ملكتا يتلا تاملكلا يف .مهفت تاوهشلا لجر لاينإد اي يمل لاقو * يلجر طاشماو يتنكر 0٠

 .نأل لايناد اي فذ ال لاقف + ادعترم ىممق ةملكلا هذه يعم ملكتي وه امنيبو كيلا تملسرا نألا ينال كماقم

 يي تيتا اناو كتاملك تمعمس كاهلا برلا ماعأ يقشتلو مهفتتل كبلت تيطعأا هيف يذلا لوثا مويلا نعم

 يننيعيأ يتنا نيلوالا ءاسورلا نم دحاولا لياختم اهو اموي نيرشعو ادح.ا يازاب ماق سرفلا ةكلمم سييرو »* كتاملك

 اضيا ايورلا نآل ةريخالا مايالا يي كبعش يقتلي امب كمبفال تميتاو : سرفلا ةكلمم سيير عم. كانه. هتفلخو

 ناسنا نبأ هبش لكم ادأو * ترعشختو ضرالا يلع يهجو تسيطعا مالكلا اذهب يعم ملكتي وه امنيبو + مايا يلا

 * ةوق كلما ملو يف يلخاد بملقنا يايور يف ديس اي يمأما بفقاولا تملقو تسملكتو يمذ ئنرعتفف يتفش سملو

 - تاعو * ةمسن يل قبت مأو ةرثا يحتمل مل لإ ذنم ادار اذهنييدبام عسا ماكلا نا ديعااب كاد رتب كبك



 يعم ملكتي وه ذاو وقتو عجشت كل ملسلا'تاوهشلا لجر اي فخت ال يل لاقو  يئاوقو ناسنا رظنم لثم ينسملف
 عم براحال عجرا نآلاو كيلا تميتا !ذامل تمملعا يل لاقف + ينتيوق كنال يديس ملكتيل تملقو تميوقت

 دحأ سيلو قعلا باتك ف موسرملاب كربخلا ينكلو #* يتا نيينانويلا سيير اذاو تججرخ اناو سرفلا سيير
 ْ #2 مكسيلار لياخيم الا هذه لحأ نم يعم دعاسي

 ْ م يداحلا لصفلا

 سرفلا. يف موقت اضيا تاكلمم ثالث اه ىتحلاب كربخا نالاو © ةزعو ةوقب تمفقو شروكل يلوألا ةنسلا يف اناو

 ءامسلا حاير ةعبرا يلا مسقنتو رسكنت هتكلمم تمماق اذاو #* هتداراك عنصيو ةريثك ةدايس دوسيو يوق كلم موقيؤ
 بونجلا كلم يوقتيو # ءالوه ريغ نيرخال يطعتو علقت هتكلمم نال اهداس يتلا هتدايسك الو هرخاواك سيلو

 بونجلا كلم ةنباو نوطلتخا هيئس دعبو * هناطلس ىلع ةريدك ةدايس دوسيو مهيلع يوقتي مهياسور نم دحاوو :

 ةباشلاو اهب اوتا نيذلاو يه عفدتو هعرز موقي ألو هعارذ ةوق طبضي الف هعم قيثاوم عنصتل .ايبرجلا كلم يلا لخدت
 عنصيو .ايبرجلا كلم تانكمت يلا لخديو ةوقب يتايو هتييهت يلع اهلصا ةرهز نم موقيو + نامزالا يف اهيوقمو
 وهو رصم يلا يبسلاب لخديو بصهذو ضف نم اهتشم مهل ءانا لك مهتاكوبسم عم مهتبلا رسكيو * يوقتيو مهب
 عمج نوعمجتل هوئبو * هضرأ يلا دوعيو بونجلا كلم ةكلمم يلا لخديو # ءايبرجلا كلم نم رثكا موقي

 جرخ#و بونجلا كلم طشنتسيو * هتوق يتح كبلتتو سلجلو يضميو قرغيو لخديو يتايو ةريثك شويج
 تاوبر حرطيو هبلق لاعتيو عمجلا ذخايو #* هدي يف عمجلا عفديو اريثك اعمج ميقيو .ايبرجلا كلم عم براجيو

 ةوقب لوخد يتاي نينسلا ةنمزا مامت ياو لوألا نم رثكا اريثك اعمج ذخايو ءايبرجلا كلم عجريو * يوقي الو
 ايورلا موقتل نوعزتني كبعش اياقب ونبو بونجلا كلم يلع نوريثك موقي ةنمزالا كلت فو * ريثك دوجومبو ةميظع
 موقتو نأموقي بونجلا كلم اعاردو ةئيصح اندم ذخايو بارتلا يلع قرمييو ايبرجلا كلم لخديو * نوفعضيو.
 لمكتستو نييباص ضرا يف موقيو ههجول مياق نوكي الو هتداراك هيلا لخادلا عنصيو * فقيل ةوق نوكت الو هيراتخم#
 اهدسفيل هل اهيطعي ناوسنلا ةنباو اميقتسم هعم نم عيمج عئنصيل هتكلمم لك ةوقب لخديل ههجو بتريو # هديب

 + هل دوعي ةرييعت نكل مهرييعت ءاسرر قرحو تاريثك ذخايو ريازجلا يلا ههجو دريو #* هل نوكت الل تمبذت الف'
 ؟دمعتم ليزيو هتييبت يلع ةكلمم سرغ هلصا نم موقيو د دجوت الو طقستو فعضتف هضرا ةوق يلا ههجو دريو

 فرش هيلع طعي ملو رقتحا #* هتييهت يلع موقي برحلاب الو هوجولاب سيلو رسكني مايالا كلت ينو ةكلمملا فرش
 نمو #* دهعما مدقمو نارسكنيو هبجو نم ناقرغيف قرغملا اعارذو  للزلاب كلملا طبضيو بصخ# يتايو :ةكلمملا
 هعنصت مل.ام عنصيو يتاي ةريثك روك يفو بصخبو # ةليلق ماب هيلع يوقيو نودعصيو اشغ عنصي هل تاطلدغملا
 كلم يلع هبلقو هتوق ضهنتو #* نامزلا يتح هتاركف رصم يلع ركفيو الام مبل قرفيو ميانغو ابهن هيابا ءابآو هوابا
 * اراكفا. هيلع نوركفي نآل نوفقي الو ةزيزع ةوقو ميظع شينجاو ابرح عمجي بوثجلا كلمو ةميظع ةوقب بونجلا
 ةديام يلعو رشلا يلع مهبلقو اعم كولملاو #* نوريثك -احرج طقستو هشيج قرغيو هورسكيو هتابجاو نولكايو.
 دهع يلع هبلقو ريثك لامب هضرا يلا عجريو # اضيا نامز يلا ءاهتنألا نأل ميقتسي الو بذكلاب نوملكتي ةدحاو.

 * ةريخالا لثم الو يلوالا لثم نوكي سيلو بونجلا يف يتايو دوعيو نامزلا يلا هضرا يلا دوعيو عنصيو * سدقم.

 نيذلا يف نظفتيو دوعيو عنصيو رهاطلا دهعلا يلع ضاتغيف دتريو لذيو نويياتاكلا نوجراخلاو هيف نيذلا نولخديو
 ةلذر نوطعيو ماودلا نوليزيو رادتقلا سدقم نوسجناو هنم نوموقي ةيرذلاو ةعرذالا»و د رهاطلا دهعلا اوكرت
 نومهفي بعشلا ءامبفو * نوعدصيو نووقتي ههلاب فراعلا بعشلاو للزلاب نوبلجاو دهعلا يف نومثايو # ةدساف'

 نوديزيو ةريغص ةفوعم نوناعي نوفعضي ام دنعو #* امايا بهنلابو يبسلاو قيرحلابو فيسلاب نوفعضيو اريثك“



 * نامز يلا اضيا .اهتنالا نآل نامزلا يلا اوفشكيلو مهوراتخحلو مهوقرحبل نوفعضيو # للزلاب نوريثك مهيلع

 يضفقنت نأ يلا ميقتسيو ريابكلاب ملكتيو ةهلالا هلا يلعو هلا لك يلع مظعيو عفتري كلملاو هتداراك عنصيو
 .هنال مهفي ال هلا لك يلعو ءاسنلا ةوهش يلع مهفي ال هيابا ةهلا عيمج يلعو + ةياهن يلا ريصت اهنال :طوسلا

 * تاوهشبو مركم رجحو ةضفو بهذب هوابا هفرعت مل اهلا دجخلو هعضوم يلع ازيزع ههلا دجسبو # لكلا يلع مظعي
 فو * ايادهلاب ضرالا مسقيو نيريدك مهل عضختو ادجمم رثكيو فرعي يكل بيرغ هلاب نييجتلملا نوصحب عئصيو

 يلا لخديو ةريثك نفسو ناسرفو تابكرمب .ايبرهلا كلم هيلع عمتجو بونجلا كلم عم هنرقب مطانتي نامزلا
 ينب هودبو باومو مودا هدي نم نوصلخ ءالواهو نوفعضي نوريثكو نيباص ضرا يلا لخديو غلبيو * رسكيو ضرألا
 لك فو ةضفلاو بهذلا يباخنم يف دوسيو #* صالخلل نوكت ال رصم ضراو ضرالا يلع هدي دميو #* نومع
 يتايو ءايبرجلا نمو قراشملا نم هقلقت تاسرملاو تاعامسلا»و * مهنوصح يف شبعلاو ةبونلاو رصم تايهنشم
 :يتايو سدقملا نيياباص لبج يلع روحبلا نيب لهس ناكم يف هتلظم بصنيو #* نيريدك مرحبو ديبيل ريثك قنحب
 ظ * هيجند نم نوكي الو هدح.يلا

 ظ رشع يناثلا لصفلا ْ

 اهلثم نكي مل ةقيض ةقيض نامز نوكيو كبعش يب يلع مياقلا ميظعلا سييرلا لياخم موقي نامزلا كلذ تو
 * رفسلا يف ابوتكم دجو نم لك كبعش صلخ# نامزلا كلذ ينو .نامزلا كلذ يتح. ضرالا يلع ةمألا تراص ذنم
 نوقرشي نومهفلاو * يدبا يزخو رييعتل ءالواهو ةيدبا ةايعل ءاواض نوظقيتسي ضرالا بارت يف نيعجاهلا نم نوريثكو
 نامز يلا تاملكلا متكا لايناد اي تنناو د اضياو دابالا يلا موجنلا لثم نيريثك نيقيدصلا نمو دلجلا .اهب لثم
 يطاش يلع انهاه نم دحاو افقو نارخا نانثا !ذاو لايناد انآ ترظنو # ةفرعملا رثكتو نوريثك ملعتي يتح .ابتنالا
 ةياهن يتم يلا رهنلا .ام قوف ناك يذلا راقولا باوثا سباللا لجرلل الاقو د رهنلا يطاش يلع انهاه نم رخاو رهنلا
 ' ءامسلا يلا هراسيو هنيمي عفرو ربشلا قوف-ناك يذلا راقولا باوثا سباللا لجرلا تدعمسف # اهتلق يتلا بياملا

 ' نومهني سدقملا .بعشلا دي قرفت لمكي ام دنع تمقو فصنو نيتقوو تقولا يلا هنا دبالا يلا يحلاب فلحو
 هذه نأ لايناد اي مله لاقف * لاثمالا هذه امو ءالواه رخاوأ ام ديس اي تملقف مهفا ملو تمعمس اناو # اهلك هذه

 عيمجو نومثاي ةمثالاو نوريثك نوسدقيو نوربتختو نوضيجيو نوفطصي »* نامزلا ةياهن يلا ةموتحتو ةموتكم تاملكلا
 ةلذر يطعتل تييهو نيح لك ةحببذ تمماق ذئم ماودلا رييغت ماوز نمو »* نومهفي ءامهفلا» نومهني 2 ةمئال
 هتسناو # اموي نيلثو ةسمخ ةيمئلثو فلا يلا غيلبيو ربصي يذلا طوبغم  اموي نيعستو نيتيامو افلا بارخلا
 * مايالا ءاهتنا يلا كثاريمل موقتو ميرتستو .اهتنالا لامكل تاعاسو مايا اضيا هذه نال حرتساو مله
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 يببنلا تع ةوم 3-8

 5 لمفلا

 لجأ نع انز كالوأو انز ز 00 كل ذخ دمعأ 7 0 لاق عشوجل بلا ةملك ,وهذب 00 539 شاوي نب

 برلا لاقف .-#* انبا ل مهل تيب نم راماج ذخاو يضمف * برلا فلخ نم ينزت ةيناز- ضرالا نا
 * ليارسأ ىميب نم ةكلمملا بفرصاو !ذوهي تليب ىلع لعرزيا مد مقتنا ليلق نع ينأ١لجا نم لعرزيا همسا عدا هل

 ريغ اهمسا 9 هل لاقف هنبا 7-0 اذيا تايعوب + لعرزي يداو ف 00 سون يت رسكأ مويل لا تلد يف نوكيو

 يالا مالا فيل ماب ماض تح ل هللا ومب 0 سا

 * ميظع لعرزيا موي نآل ضرالا نم نودعصيو

 يناثلا لصفلا

 اهلحو تسنل- انأو يتارما تسيل هذه نأ اومكاحت: مكسأ عم اومكاحت 7 ةدرخرم مكتخالو يسبعش مكيخال اولوق

 ٠ اهعضاو .ةيريلاك اهلعجاو اهداليم مويك اهديعاو ةنايرع اهدرجأ يكل * اهييدُت نيب .رم اهقسفو يبجو نع اهانز عزناو

 مهتدلو يهلأ تميز تمنز مهما نأ * انز دالوأ مهنال اهدالوأ محرا الو * شطعلاب اهلتقاو ءاملا ةميدع ضرأ لثم'

 لحال #» 98 يغيبني املكو ينهدو يفيافلو يبايثو ييامو يربخ لوطعي نيذلا ياقدصا فاخ نقلطنال تلاق اهنا:

 ا ا ل * اليبس ابل دجت الف ايكلاسم ع ينباو كوشلاب اهتيرط ييسا انا اه اذه

 ممقلا اهتيطعا يلا ملعت مل يهو د نالا نم رثكا ذينيح.ناك يل ريخلا 8 لوألا يلجر“ يل 58 يفعأ لوقتو
 هتعاس يف يرب ذخاف عجرا اذه لجأل » لعابل يهدلاو .ةضفلا تمعنص يهو ةضفلا ابل ترثكاو تيزلاو رمغلاو

 اهصلخي ال دحاو الو اهياقدصا م اهتروع فشكا نالو # اهيزخ يطغت الا يفيانلو يبايث عزناو هنامز 5 507
 يتلا اهتنيتو اهتمرك دسفاو #* اهمساوم عيمجو اهتوبسو اهروهش سوورو اهحارفا عيمج فرصاو * يدي نم
 * ضرآلا «تابابدو .ءامسلا رويطو رفقلا شوحو اهلكايو ةداهش اهلهجاو ياتدصأ اهيناطعا يت الا يترجا هذه تاق

 ,* برلا لوقي ينتيسنو اهياقدصا فلخ تصمو اهديالقو اهلرقا تسسبلو مهل ترغب اهيف يتلا ل |اعاب :مايا اهيف مقتناو
 عضتتو اهمهف متفتل روخا روغو مث نم اهايانق اهيطعاو + اهبلق يلع ملكتاو ارفق اهلعجاو ابلضا اذ انا اه اذه لجال
 وعدت 2و يلجر ٍنوعدت برلإ لوقي مويلا كلذ يف نوكيو * رصم ضرأ نم 0 ماياكو اهتيلوفط ماياك ثلانه



 شوحو عم ادهع مويلا كلذ يف مهل دهعاو #* مهامسا اضيا ركذت الو اهمذ نم ىلعاب ءامسا عرناو *. لعاب اضيا

 نيفرعتو ناميالاب يتاذل كبطخاو .:* تافارلاو ةمحئرلابو مكحلاو لدعلاب يتاذل كبطخاو دبالا يلا يتاذل كبطخاو

 بيجتست ضرالاو * ضرالل بيهتست .ءامسلاو ءامسلل بيجتسا برلا لوقي مويلا كللذ يف نوكيو » برا
 * ةموحرم ريغلا محراو ضرألا يلع يتاذل اهعرزاو *: ليارسأل نوبيهتسا .الراهو تيرلاو رمغلاو ممقلاو ممقلل
 ْ ش * نتمنا يهلا برلا لوقي وهو تننأ يبعش يبعش اوسيل نيذلل لوقاو

 ٠ كااثلا لصفلا ش

 .ابرغلا ةهلالا يلا نورظني مهو ليارسا ينب هللا بمحا امكروجنلاو رشلا بحت ةارما بحو ضما برلا يل لاقو

 نوسلج# ليارسا ينب :نأ لجا نم »* كل اناو رخا ىلجرل ينوكت 3و ينرت الو يدنع يسلجن ةريثك امايا اهل تلقو
 نوبلطي ليارسا ونب عجري هذه دعبو #* دشررم هو تونهك الو مبذم الو ةحماد او سيبر الو كلم ريغب ةريثك امايأ
 * ةريخإلا مايالا يف هتاريخعبو برلاب نوفرتعيو مهكلم دوادو برلا

 عبارلا لصفلا

 ادوجوم قح سيل هنا لجا نم ضرالا ناكس عمم ةموكح برلل نأ لجا نم ليارسا ينب اي برلا لوق اوعمسا
 + ءامدلاب .ءامدلا نوطلخو ضرالا يلع قرهنا قسفو ةقرسو لتقو بذكو ةنعل » ضرالا يلع هللاب ةفرعم و ةمحر الو

 ناتيحو ءامسلا رويط عسو ضرالا تابابد عم لقحلا شوحو عم اهناكس عيمج عم لقتو ضرالا نزحت اذه لجال
 فعضيو اراهن فعضيو #* رامم نهاك لثم يبعشو بوي ال دحاو الو يضقي سيل دحاو الو فيك # ينفت رحبلا
 نم كيصتا اناو ملعلا تيصتا تننا كنال ةفرعم هل سيل نمك هبشي يبعشو #* ليلب اهتيبش كما كعم يبنلا
 نولكاي * ناوهلل مهدجح“ عضا يلا اوطخا اذكه مهترثكك * كدالا يسنا اناو كهلا سومان تيسنو يلا نبكت نأ
 * دراكفاب هيفاكاو هقرطب هيلع يضقاو نهاكلاو اذكه يبعش ريصي امكو #» مهسوفن نوذخاي مهتامالظبو ,يبعش اياطخ
 . .+رمغلا يبعش بلق لبقو ركسلاو انرلا اوظفمل - » برلا اوكرت مهنا لجا نم اوميقتسي ملو اونز نولتمي الو نولكايو
 اوصبذ ماكالا يلعو اوه 'لابجلا سور يلع د مهلا نع اودتراو انزلا حورب اولظ هوربخا هيصعبو ةولاس تاروشملا يف
 يلع دهعتا الو * نقسفي مكتانكو مكتانب ينزت اذه لجال اديج رتست اهنال ةليلظلا ةرجشلاو ةريجلاو ةطولبلا تحت
 مهفلا بعشلاو اوحبذ يناوزلا عمو اوطلدخا ةانزلا عمم ءالواف نل لجا نم نقسف اذا مكتانك يلعو نينز اذا مكتانب
 الو ملظلا تيب يلا اودعصت الو لاجلجلا يلا لخدت ال اذوهي ايو لهجت ال ليارسا اي تنناو .* ةينازلا عم كبلت
 * عساولا عضوملا يف لمح لئم مهاعري. برلا نآلا ليارسا درش ةدراش ةلجع لثم نل د يملا بيرلاب اوفلمجت
 تمتا ميرلا بالقنا مهتجر نم * ناوبلا اوبحا اونز ءانز نيهناعنكلا اوضرأ د اكوكش هل عضو ناثولا كيرش ميارفا

 ظ * محا ذم نم نورخو اهتحضحا يف

 ٠ سماجغلا لصفلا 1

 مكنال مكعم وه مكحلا نأ. لجا نم كلملا تيب اي تصناو ليارسا تيب اي غصاو ةنهكلا اهتيا هذه اوعمسا
 انآ # مكبدوم اناو ديصلل نودايصلا اهتيصن يتلا #*روباث لبج يلع ةطوسبم ةكبش لثمو كلسملا ين احين مترص
 يلا اوعجريل مهوارا اوطعي مل * ليارسأ سم“ نآلا انز ميارفا نا لجا نم ينع دعبي مل ليارساو ميارفأ تمفرع
 امهتامالظب نافعضي ميارفاو ليارسأو ههجو يف ليارسا ربكت لذيو * برلا اوفرعي ملو مهبف وه انزلا حور نآل مههلا



 ارك رت مهنال * مهنع لام .هنال 50 3 تا اوبلطيل نوريشي لوجعلاو بفارغلا عم * امهعم ادوهي فعضيو

 تاعفترملا يلع اونحل ماكالا يلع ىوبلاب اوقوب * ميهيضارأو لمقلا مهلكاي نالا مهل اودلو ءابرغلا دالوالا نال برلا
 « تاناما ترهظأ ليارسا ليابق يف تيكبتلا مايا ف كالهلل راص ميارفآ * شهد نيمايثب تيبلا يف اودان

 مكعلا سادو همصخخ يلع ميارفا يوقت * يتضهن ءاملا لثم بصا مهيلع دودحلا يريغم لثم اذرهي ءاسور اوراص
 ميارفا ملعو #* 00 تيب ضامننملا لثسو 5-3 بارطضالا لثم انأو #* 3 د نأ ءادتبأ هنا

 0 ذخأو - فخ اناو 58 تميبل دسالا لكثمو بارنإل ريثتبلا لثم 1 ينا لحا نم # 0 عجولا

 * يلا نوركبي مهتدش يف يهجو نوبلطيو اونفي نأ يلا يعضوم يلا دوعاو يضمأ + ذقنم نوكي

 سداسلا لصفلا

 يف نيسوي دعب انيفاعي # انيواديو برضي انافشو فطخ وه هنال انهلا برلا يلا عجرنو بهذن اولاعت نيلياق
 الوا رطملا لثم انيتايو هدجن دعملا مبصلا لثم برلا فرعنل ريسن ملعنو . * هماما اينو موقنو ثلاثلا مويلا
 ءادنلا لثمو ةيحبصلا ةباحسلا لثم مكتمحرو اذوهي اي كب عنصا اذامو ميارفا اي كب عنصا اذام ضرالل اريخاو
 لجا نم #* جرخ# رونلا لثم يمكحو ياف تاملكب مهتلتق مكوايبنا تدصح اذه لجال * بهاذلا يرمعلا .

 » كانه ادبع ادعت ناسنا لئم مه ءالواهو #* تاقرعملا نم 'رثكا هللاب ةفرعملاو ةحبذ ا ةمحر ديرإ ينأ

 برلا قيرط اونخا ةنهكلا * صصلتم لجر ةوق كتوقو ءاملل ةقلقملا ليطابألا ةلعافلا ةنيدملا داعلج يلرقتحا

 :* اذوهيو ليارسا سجنتو ميارفال ابهرم انز كلنه ترظن ليارسأ تيب يف # امثا اوعنص مبئال اميكيس اولتق .
 ' * .يبعش يبس درا ام دنع كتاذل فاطقب يدتبا

 2 عباسلا لصفلا 00

 يف صللا بلسي لخدي هيلا صللاو كفالا اولمع مهنال ةرماس رشو ميارفا ملظ فشكنيو ليارسا .ينشا نيح
 ماما تراص مهترماوم مهوطوتحا نآلا تركذ مهملاظم عيمج مهبلق يف نيسرادلا لثم اوسردي يه + هقيرط

 نم بميهللا نم ةرارحب زبهغلل دقتم رونت لثم ةقسفلا عيمج #..اسور مهبذكبو اكولم اوحرف مهرورشب * يهجو
 , لجا نم #* داسفب هدي دم رمغلا نم بضغت نا ءاسورلا تادتبا مككولم مايا *رمتخي نا يلا كمردلا نيجع
 * ران ءوض لثم دقوتو حابصلا راص امون ميارفا يلتما هلك ليللا نونعلي ام دنع رونت لثم ثدقوت مهبولق نا

 طلتخا ميارفا * يلا اوعدي نم مهيف نكي ملو اوطقس مهكولم عييمج مهتاضق اولكاو اعيمج روثت لكم مهبولق تيمح

 لذتو #*ردي ملو ضيب تارعش هل ترهزا ملعي الوهو هتوق ءابرغلا تلكأ »* عجري ل اصرق راص ميارفا هبوعش يف

 ةلهاج ةمامح لثم ميارفا ناكو * هذه عيمج يف هوبلطي ملو مههلا برلا يلا اوعجري ملو هجو يلا ليارسا ءايربك
 مهب دوأ مهلزنا ءامسلا رياطك يتكبش مهيلع طسبا نوضمي امثيحو * نييلصوملا يلا اوصمو رصم بلط بلق ابل سيل

 ملو < يك ىلع اوملكت مهو عهتدللا ناو لع ارتناث هنا ءايقشا مه ينع اودعب مهنال مهل ليو ا 1

 اوركف يلعو مهتعرذا تميوق اناو يب اوبدا #* رمحلاو ممقلاب اوعطقنا مهعجاضم يف اولولو نكل مهبولق يلا حرصت
 *رصحمب را ا مدعل مدور حلا هر يي هب ال يلا اوداع 5

 نماثلا لصفلا

 نوربصت ++ ىنونلاا للف اوقفاَر يذيف اودعت مهنا لجا نم برلا تيب يلع رست لثم ضرللا لثم .مهنضح يف

 ملو اوسإر يلبق نم سيلو مهتاوذ نم اوكلم #ودعلا اودرط ملصلا هنع در ليارسأ نأ * كانفرع مبللا يلا



 ال يتم يلا مهيلع يبضغ دتحا ةرماس اي كلجع يقد + اولصاتسي يك امانصا' مهوعنص مهبهذو مهتضف يوفرعي
 مهنأ * ةرماس اي لضم وه كلجمع نا لجا نم هلاوه سيلو راج هعنص #2 ليارسأ يف اورهطتي نأ نوعيطتسي

 ليارسا علتبا # ءابرغلا هلكات تمعنص يه ناو اقيقد عنصتل ةوق اهل سيل رامغا ابلبقي مبفسخو ةدساف احر اوعرز
 لجآل # اشرلا اوبحا هتاذ يف ميارفا بصخ نييلسوملا يلا اودعص مهنال * ملاص ريغ ءانا لثم ممالا يف راص نال
 ةيوبحملا هحباذم مباذملا رثكا ميارفا نال # ءاسورو اكلم اوحسمبل اليلق نودهيو مهلبتقا نالا ممالل نوملسي اذه
 اوحبذ نا مهنا لجا نم ةبوبعفلا مباذملا . * تابيرغ تسبسح يعيارشو ةرثك هل عونا * ةيطغلل هل تراص

 نولكاي نييلصوملا ينو رصم يلا اوعجر مه مهاياطخ مقتنيو مهملاظم ركذي نالا اهلبقي ال برلا امه نولكايف ةحيبذ
 * اهتاساسأ لكاتو هندم يلا اران لسراف ةنصحملا ندملا رثكأ !ذوهيو لكايه اونبو هعناص ليارسا يسنو * سامنالا

 ظ 0 عساتلا لصفلا ظ
 * ةطنهلا ردايب نك ىلع اياظعلا تببحا كسلا نع تللض كنال بوعشلا لثمك رست الو ليارسا اي حرفت ال

 نولكاي نييلصوملا فو رصع يف ميارفا نكس برلا ضرا اونكسي مل #+ مهبذكرمغلاو مهافرعي مل ةرصعملاو رديبلا
 نأ لجا نم نوسجنت# نيلكألا عيمج مهل نزح زبخ لكم مهحيلابذ هل بطت ملو برلل ارمخ اوقري مل * ساممالا
 اذه لجأل * برلا ديع مايا يفو مسوملا مايا يف نوعنصت اذام * برلا تميب يلا لخدت مل مهسوفنل مهزابخا

 تتا # مهنكاسم يف كاوشالا مهتضف ثري البلا سامغم مهنفدتو سيفمم مهلبقتو رصم ةوقش نم نوريسب اذوه
 رثك كتامالظ ةرثك نم حورلا سباللا ناسنالا قمحالا يبنلا لثم ليارسا اذاتيو كتافاكم مايا تنتا ماقتنالا مايا
 اودسف »* برلأ تيب يف اولزنا ساوسو هقرط عيمج يلع جوعم صيف يبنلا هبلا عم ةبيقر ميارفأ * كساوسو .

  مهابأ اودجو ةنيت يف يلوا روطان لثمو ليارسا اودجو ةيرب يف ةبنع لثم # مهاياطخ مقتني مهملظ ركذي ةمكالا ماياك
 دالولا ذنم مهداجسا رياط لثم راط ميارفا #* نيلوذرملاك اوراض نوبوبحتلاو يزغلل اوبرغتو روعاف لعاب يلا اولخد مه
 مهنم يدسج وه مهل ليولا نا لجا نم رشبلا نم نولكثيس مهدالوا اوبر نا مهنا لجا نم * لبحلاو تاقلطلاو
 مهيطعت اذام ببر اي مهطعا » نعطلل هدالا جرخ# نأ ميارفاو ديصلل مهدالوا اوماقأ تميأر ام يلع # ميارفا

 ينيب نم مهلامعا ميابق لجال مهضغبا كانه ٍنل لاهلجلا يف مهحابق عيمج # ةناج ايدُيو دلوم ريغ انطب مهطعا
 مهنا لجا نم دعب ةرمث يطعي سيلو فج هلوصا ميارفا بسعتا #* ةاصع ميياسور عيمج مهبحا دوعا الل مهحرخأ
 + ممالا يف نيلاض نوريصيو هل اوعمسي مل مهنال مهيصقي هللا » مهنوطب تاوهش لتقا اودلو ناو
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 ظ رشاعلا لصفلا ظ
 اوقرف * تابصنلا ينب ةضرا تاريغكو مباذملا رثكا هتارمث ةرثكك ةبصخم“ اهترمث انسح عرفت _ةمرك ليارس؟

 فخغت مل. انال كلم انل سيل نآلا نولوقي مهنا لجا نم د مهتابصن يقشت مهحااذم مدهي وهو نودابي نآلا مهبولق
 لقح ضرا يلع مكح ليجنلا لثم قرشي ادبع دهغي ةبذاك اللع تاملكب ملكتي #* انل عدصي اذام كلملاو برلا
 * مهنم يبس هنال هدجب نوتمشي هورمرم امكو هيلع نزح هبعش نال ةرماس ناكس نوبرغتي نوا تيب لجستلا روب
 تمصحرط »#* هتروشم يف ليارسا يزخو ةيطعلاب ميارفا لبقي ميراي كلمل اياده نومدقي نييلسوملا يلا هوطبريو

 برح ةمكألا يف مهكردي ال اوماق كانه لتارسا يطخا ماكالا تناك ذنم # انيلع يعق ماكاللو انيطغ لابجلل نولوقيو

 ٠.نا ةملعم ةلجمع ميارفا #* مهتامالظب مه اوبداتيل بوعشلا مهيلع نوعمتجسو #* مهبدويل ينأ ملظلا دالا يلع
 ةرمُث اوفطقأ ةدع مكل أوعرزأ د« بوقعي هبيوقي ادوهي كتمركسأو ميارفأ بكرأ اهقنع سمح يلع يا اناو ةملغلا بعل

 هملاظم متفطقو قافنلا نع متلفغ اذامل لدعلا دالوا اب * مكل يتاي نا يلا برلا اوبلطا ةفرعملا رون مكل اوضا ةايعلا»



 كتانصع# عيمج يمهتنيو كبعش يف كلابلا روثيو * تلش ل ةثدو كنال .ةبذاك ةرمث متلك
 نم ليارسا تيب اي مكب عنصا اذكه + هدرا ملا زير ةيفردلا مايا قف. مايرد تمحي ل: ناسالاع نسير لف
 * مكحابق هجو

 "رقص يدا لالا

 امك 1 تنوعا رطل نو ةنمتسلا اناقاالقل نال حس قرارا ل: لنا نم لازما كاني حران زعير ارم

 يعارذ يلع هتذخاو ميارفا تديق اناو # اورخب تاترعمللو اوحببذ ميا ناثولل مه يبجو نع اودعب اذكه مهتوعد
 هيلا رظناو هيدخ يلع مطال ناسنا لثم مهل ريصاو يتبحت تاطابرب مهتيدم رشبلا داسفب * مهيفشأ با اوملعي ملو

 هندم يف فيسلا فعضو #* عجري نا ءاشي مل هنال هكلم وه لصوملاو رصم ضرا يف ميارفأ نكس »* هيلع ردتقاو

 اذامل # هعفري الو هتامارك يلع بضغي هللاو هتبرغ نم قلعتم يبعشم #* مهتايور نم نولكأيو هيدي يف فكناو .
 تمببلقنا يتأاذ يف يبلق لقتنا مي دمت ك4 ع د ل تس ميارفا اي تلدوا

 سودق كيف اناسنا تسسلو انا 7 انا ينأ لجا نم ميارفا ديبأ نأ تارتا الو يبضغ ةضهنك عنصا 1 ك يتسأدن

 رياط لثم ريعتنو # هايملا دالوا زيحتنو رازي وه هنالريزي دسا لثم ريسا برلا ففلخ + ةنيدملا يلا لخدا الو
 ١ * بفرلا لوقي مهتويم يلا مهدراو نييلصوملا يضضرأ نم ةمامح' لثمكو رصم نم

 رشع نادلا لصفلا.
 ميا رقاوب 4 * هللا نع ليمي سدقملا بعشلاو هللا مهفرع نآلا قاشلاب اذوهيو ليارسأ تميبو بذكلاب ميارفأ يب طاخأا

 ب رصمم يلا نهدلاب راسو نييلسوملا عم أدهع عضو ليطابأو تاديدج- رثك هلك راهبنلا مومسلا درط ريرشلا حورلا

 عم .يوقت هباعتابو هاخا برع نطبلا يف # هيفاكي هلامعاكو هقرطك بوقعي نم مقتنيل اذوبهي عم برلل مكحملاو

 نوكي لكلا طياصلا هلال 0 * هل ليق كانهو ينودجو يقيب يف ٍنوبلطو اوكب لذلتو كلالملا عم. يوقتو * هلل
 نازيم هدي يف ناعنك * نيح لك تاهلا يلا برتقاو مكحلاو .ةمحرلا ظفحا عجرت كهلاب تنناو #* هركذ
 3 تامالظلا لجأل هل دجوت ال هباعتا عيمج يتاذل ةخار تدجو تيدغتسا يفا ميارفا .لاقو * ربجمت# نأ بجا

 ايبنال عم ملكتاو # ديعلا مويك ميغا يف اضيأ كننكسا رصم ضرا نم ا ثلهلا برلا اناو # اهب ,اطخا
 39 مهحاذمو نوحبا3د ءاسور داع يف ةيذك اوناك ةنعل وه ناعلج آلا * ىمهبشت ءايبنالا يديابو رظانملا ترثكا اناو

 يبنلابو  ةارملل ظفحناو ةارماب ليارسا دبعتو ماشلا ةعقب يلا بوقعي كرفناو روبلا لقحلا ضرا يلع فحالسلا
 * ةرييعتب برلا هيفاكيو قاري هيلع همدو بضغو ميارفا ضاتغا #* ظفح يبنلابو رصم نم ليارسا برلا دعصا

 رشع ثلاثلا لصفلا

 دس ام حا و داعو * تهلمو لاعابل اههضوو ليارسأ يف لداعم ذخا وه ميارفا ةملكك

 لثع نوريصي اذه لجأل »* ةكورتم لرجل نال سانلا اوحبنا نولوقي مه مهعم ةلمكم نيرا لامعا ناثوا ةروصك
 كلهلا برلا اناو * ناخد نم راخب لثمكو رديبلا نم خوفنم رابغ لثمكو بهاذ يرعمم ,ادن لكمو ةيركب ةباعس

 كتدعصأ اناو اهفلخ يضمت اليل كل اهرهشلا ملو ءامسلا دانجأ عيمج تتقلخ يادي ضرألا قلاخو ءامسلا تبثم

 * ةنوكسم ريغ ضرا يف ةيربلا يل كتيعر انا *« ياوس صلخ نكي ملو فرعت مل يريغ اهلاو رصم ضْرا نم
 قيرط يف رمنلا لثمو لبشلا لثم ميل ريصاف د وسنن اذه لكجا نم مهبولق تسعفتراو اعبش اولتماو مهيعارمك
 شوحو مههسفتو ةضيغلا لابشا كانه مهلكاتو مهيلق باهيج ق ىقشاو ةرياملا ةبدلا لثم مهلبقتساو * نييلصوملا
 كلل مكعب كندم عيمجم يف كصاخيلن اذه ككلم نيا + * اديب نع لارا ا( طاع ل « لقعملا



 هثيطخ ميارفا ملظلا يف هفرصتب * يبصغب هتضبقو يزجرب اكلم كتيطعاف #* اسييرو اكلم يتطعا تلق يذلا
 ' .نم #* دالالا راسكنا يف موقي ال هنا لجا نم لتاعلا كنبا اذه دلت يتلا لثم تاقلطلا هل يتات * ةموتكم
 * ينيع نع تيفخ ةيزعتلا ميحج اي كتكوش .نيا توم اي كتبوقع نيا مهذقنا توملا نمو مهيجنا ميعجسا دي
 لكو هعيباني برخلو هقورع ففجتو هيلع ةيربلا نم مومس عير بلجت برلا ةوخألا نيب لصفي اذه نا لجا نص
 ض - »* ةاهتشملا هتينا

 ظ  رشع عبارلا لصفلا >
 0 * نوقشي مهل ماوحو ضرالاب . نوبرضي مهناعضرو مه نوطقسي فيسلاب اهبلا تدناع اهنل ةرماس كلهت

 برلا يلا اوعجراو امالك مكعم اوذخ #* كتامالظب تنفعض كنا لجا نم كلملا برلا يلا ليارسا اي عنجرا
 ال ٍبكرن ال ليغلا .يلع انصلخت ال لصوملا ٠ * انهافش ةرمث يئاكنو احالص نوذخاتو املظ نوذخات اليك هل اولوق مكهلا

 يزجر درا نا لجا نم قافتاب مهبحاس مهتويب ينشأ #* اميتي محري كيف يذلا انيديأ .لمعب انتهلا دعب لوقن
 لثم ريصيو هناصغا ريست #»* نانبل لثم هلوصأ عصيو ةنسوسلا لثم رهزي ليارسال ءادنلا لثم ريصأو * مهنع

 ةمرك لثم رهزي ةطنهلاب نوركسيو نويحتو هلظ تمت نوسلجبو نوعجري د نانبل لدم هتحاارو ةرمثملا ةنوثيرلا
 دجوت ينم ةبصخملا رعرعلا ةرجش لثم انا هيوقا اناو هتعضاو انا مانصاللو اضيا هل ام ميارفال » نانبل رمخ لثم هركذ

 ايف نوريسي نوقيدصلاو ةميقتسم برلا .قرط نا لجا نم اهفرعيف مهف وا هذه مهفيف ميكعلا نع * كترمث .

 | * اهيف نوفعضي نوقفانملاو
 م يبنلا عشول ةوبن تنرهث

 لوألا لصفلا |

 له .ضرالا ناكس عيمج اي اودصناو حويشلا اهيا هذه اوعمسا »* لييوثاب نب لييوي يلا راص يذلا برلا لوق
 يذلا #* رخا ليج مهدالراو مهدالوال مكدالواو مكدالوال اهبنع اوربخا د مكيابا مايا يفوا مكمايا يف هذه تراص
 , اوقيفتسا * لمقلا هلكا بدنجهلا نع لصف يذلاو بدنصلا هلكا دارجلا نع لصف يذلاو دارجلا هلكا دودلا نع لصف

 ةما نال * مكمف نع اعزن حرفلاو رورسلا نا ركسلل رصغلا يبراش عيمج اي اوحون اوكباو مهرمخ نم يراكسلا اهيا
 ينيتو ءانفلل يتمرك كتلعضو * لبش باينا اهبايناو دسا نائسإ اهنانسأ يضرا يلع تدعص ةاصحع ريغو ةيوق

 اهلجر يلع حوسملاب ترزتا سورع نم رثكا يلع يخون #* اهنابصق نصيبا اهتحرطو اسيتفت تشتف سيسنفتلل
 *  يقش هن3 مبذملا نومدخ# نيذلا ةنهكلأ اهيا اونزحا برلا تسيب نم ةرورلقلاو ةحبذلا تصعرتنا * يورذعلا

 ممقلا نم رثكا يشاوملا اهتيا يحون نوحالفلا تفجح * تميرلا لق رمهبلا فج يتش ممقلا نآل ضرالا نزمتل
 تنفج لقحملا راجت عيمجو مافتلاو رمتلاو ناعرلا لق نيتلا تنفج ةمركلا * لقحلا نم كله فاطقلا نال ريعشلاو
 نآل هللا مادخ اي حوسملاب اومان اولخدا ميذملا مادخ اي اوحون ةنهكلا اهيا اوكباو اورزتا * حرفلا اوزخا رشبلا ينب نال
 يلا ضرالا ناكس عيمج جويشلا اوعمجا ةمدخلاب اودان موصلا ارسدق د مكبلا تيب نم اتعذتما ةروراقلاو ةحينبذلا
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 زعملا نم سيتلاو * هدي نم شبكلا يجنب نم نكي ملو هسادو ضرالا يلع هحرطو هماما فقيل ةوق شبكلل نكي ملو
 نمو * ءامسلا حايرا ةعيرا يلا هتحت نم رخآ نورق ةعبرا تدعصو ريبكلا هنرق رسكنا يوقت ام دنعو ةياغلا يلا مظع

 اطبهاو ءامسلا شيج يلا مظعو * برغلا يلاو قرشلا يلاو نميتلا يلا رثكالاب مظعو يرق دحاو نرق جرخ مهدحا
 ةحيذلا تبتر ةلجالو يبسلا دانجالا سيير يجني نا يلا * مهسادو بكاوكلا نمو ءامسلا شيج نم ضرالا يلأ'
 * مجناو عنصو ضرالا يلا لدعلا حرطو ةحيبذلا يلع ةيطخغلا تيطعاو ببرخي سدقلاو * هل تماقتساو تراصو
 ةنحبذلا عفرتو نوكت ايورلا يتم يلا ملكتملا نوملفل دحاو رهاط لاقو املكتم رابطالا ةكيالملا نم ادحاو تمعمسو
 * سدقلا رهطيو موي ةيامثلثو نيفلا حابصو ءاسم يلا هل لاقف د ةوقلاو سدقلا ساديو يطعت بارخلا ةيطخو
 نيب لجر توص تمعمسو * ٍلجر رظن» لثم يماعا فقو دق ناو امهف تبلطف ايورلا لايناد انا ترظن امل ناكو
 يلع تمطقسو تمعزف يتا ام دنعو يتفتو بيرق بفقوو يتاف # ايورلا كلاذ مهن لييربج اي لاقو اعدف زيلهدلا
 يلع تطقسو تمعزف يعم ملكتي وه اميفو # نامزلا ةياهن يلا ايورلا نا لجا نم ناسنالا نبا اي مهفا يل لاقف يبجو
 يل؛ ايورلا نا لجا نم ةطغسلا رخا يف تانياكلا كفرعا انا اه يل لاقو * يمدق يلع ينماقإو ينسملف يبجو

 نيينانويلا كلم زعملا نم سيتلاو * سرفلاو نييداملا كلم نانرق هل يذلا هتيار يذلا شبكلا * نامزلا ةياهن
 نم كلولم ةعبرا هتحت َنِم نورق ةعبرا تمماق رسكنا ناو * لوألا كلملا وه هينيع نيب ناك يذلا ريبكلا نرقلاو
 ' * تنالداجملا مهفيو هجولاب مقو كلم موقي مهاياطخ لمكت ذا مهتكلمم رخا فو #* هتوقب سيلو نوموقي هتما

 ميقتبسي ةرصا رينو + رهاطلا بعشلاو ءايوقالا دسفيو عنصيو ميقتسيو تابيجتلا دسفيو هتوقب سيلو ةعيذم هتوقو
 ءاسملا ايورو * هديب مهرسكي ضيبلا لثمو موقي نيريثك تالهبو نيريدك دسفي شغلابو هبلقب مظعيو هدي يف شغلأو

 ' تممقو امايأ تسعجوتو تدقر ' لايناد اناو # ةريثك .مايأ يلا اهنال ايورلا متكاو يه ةيقيقح تليق يتلأ حابصلاو :
 * مهفي نم نكي ملو ايورلا نم تمبجتتو كلملا لامحأ تمعنصو .

 > عساتلا لصفلا 00
 ةنس يف . * نيينادلكلا ةكلمم يلع كلم يذلا نييهاملا لسن نم شريشخا نب شويرادل يلوالا ةنسلا يف

 بارخ لامكل يبنلا ءايمرا يلا ناك يذلا برلا لوق نينسلا ددع بتكلا يف تمبفت :لايناد انا هكلمل يدحا

 تيلص #* دامرلاو مسملاو ماوصالاب عرضتلاو ةالصلاب بلطال يبلا برلل يبجو ثيطعاف # ةنس نيعيس ميلشروأ
 كنوبج نيذلل كتمحرو كدهع ظفحت يذلا بيجتتلا ميظعلا هلالا برلا اهيا تللقو تنرتعاو يهلا برلا يلا
 نه عمسن ملو * كماكحا نعو كاياصو نع اندحو اندعابتو انقفان انملظ انمثا اناطخلا * كاياصو' نوظنحاو

 لدعلا بير اي كل * ضرالا بعش لك عمو انياباو انياسورو انكولم عم كمساب اوملكت نيذلا ءايبنالا كديبع
 ثيح ضرألا لك يف ءادعبلاو ءابرقلا ليارسأ لكلو .ميلشروا ناكسلو اذوهي لجرل مويلا اذه لثم هجولا يزخ انلو

 انيابالو انياسرلو انكولملو هجولا يزخ انلو لدعلا بر اي كل »* بر اي هب كوصع يذلا مهنايصعب كانه انتددب
 توص عمسن ملو + برلا نم اندعابت انال تارفغملاو تافارلا كلو # انهلا برلأ اهيا كيلا اناطخا نيذلا ندهن

 كسومان اوزواجن ليارسأ لكو # .ايبنالا- هديبع يدياب انهجول اهايا اناطعا يتلا هسيماونب ريسنل انهلا برلا
 . ماقاف * هل اناطخا انال هللا ديع يسوم سومان يف بوتكملا فاعلاو هنعللا انيلع تااجو كتوص اوعمسي الا اوداحو
 ءامسلا لك تمت اهلثم نكي مل ةميظع ارورش انيلع بلجل انوناد نيذلا انتاضق يلعو انيلع اهب ملكت يتلا هتاملك

 انهلا برلا هجو بلطن ملو انيلع تمتا رورشلا هذه لك يسوم سومان يف بتك امك # ميلشروا يف تراص امك
 ' يف لدنع انهلا برلا نال انيلع هذه يلجو رشلا ىلع انهلا برلا رهس» * كلققح لك يف مبفتنو انملظ نع عجردل
 ةزيربع ديب رصم ضرأ نم كبعش تمجرخا يذلا انهلا برلا اهيا نآلاو #* هتوص عمسن ملو ةعنص يذلا هعينص لك

 .«تلقنحو كبصغ عجريلف * كمحارم لك يف بر اي انملظ انمثا .اناطخا مويلأ اذه لثمك امسا .كل تمعشصو



 دنع راعلل كابعش راصو ميلشر واب نيذلا ١ انيابا 5-5 انتامالظب اناطخا انال سدقملا كلبح ميلشروا كتنيدم نع
 نم .بارخلا كسدقم يلع كبجو رهظاو هتاعرصتو كدبع ةالص انهلا كا اهيا عمتسا نالاو ه# انلوح نيذلا
 نع يعد يتلا كادنيدم كالهو انكاله رظناو كيديع سدنأ عمس أو كععمس يهلا اي لما »ف بر اي كلحأ

 ايرفغا بر اي عمسا »* بر اي ةريثكلا كتافار يلع نكل كلما. ان انتفار حرطن نمت انتالدعم يلع سيل انال اهيلع
 * كبعش يلعو كتئيدم يلع يعد كمسا نال يهلا برلا اهيا كلجا نم طبت الو عنصاو بر اي تصنا بر
 لبجلا لجا نم يهلا برلا ماما يتمحر يقلاو ليارسا يبعش اياطخو 0 فرتعاو يلصاو ملكتا انا امنيبف .

 ينسملو راط ءادبملا يف ايورلا يف هتيار يذلا ليرّبح لجرلا اذاو يتالص يف ملكتم انا امنيبو * يهلال يذلا سدتملا
 ءادبم يف #* مهنلا كملعال تجرخ نالا لايناد اي لاقو يعم  ملكتو ينمهفو * ةيياسملا ةحبذلا ةعاس وعن
 نوعبس ايورلا ف مهغتو كلتوقب نطفتف تكزنأ تداوهشلا لحر كن كربخال تميتا انأو لوقلا ججرخ كعرضت

 ملظلا نِع رفغتسيو ماثالا يحفتو اياطغلا متهضتتو اياطخغلا ينفتلا ةسدقملا ةنيدملا يلعو كبعش يلع تمعطق اعوباس
 بهاجتل لوقلا جرخ# نم مهغتو فرعتو * نيسيدقلا سدق مسميو ةوبنلاو ايورلا متغتو يدبالا لدعلا بلجيو

 * نامزالا عرفتو روسلاو ةبحرلا ينبتو دوعتف اعوبسا نوتسو نائثاو عيباسأ ةعبس مدقملا ميسملا يلا ميلشروا ينبتو
 سدقملا عضوملاو ةنيدملا دسفيو مكح هيف نوكي الو ةعحملا لصاتست اعوبسا نيتسو نينثالاو عيباسا ةعبسلا دعبو
 دحاو عوبسا نيريثكل ادهع يوقيو #* داسفلا بتري موزجيللا برملا رخآ يلا نافوطب نوعطقيو يتالا مدقملا عمم
 داسفلا .يلع فبتري ةعرسبو ءاضقنالا نأ داسفلا نوكي حا انحلا يلو مياب ذلاو مياذملا فكنت عوبسألا فصن يبو

 بارغلا ةلذر نوكت سدقلا يلعو يتشاشرو :يتحبذ عزنت عوبسالا فصن ينو دحاو عوبسا نيريثكل ادهع يوقيو
 * بارغلا يلع. ءاضقنا يطعي تقولا ءاضقنا نأ يلا

 رشاعلا اا

 ةوذو ةيقيقح ةملكلاو رصاشطلب همسا يعد يذلا لاينادل ملك .ىسفشك سرفلا ظ00 ةثلاثلا ةنسلا يف
 تاوهشلا زبخ # امايا عيباسا ةشلث 0 انيرح تنك لايناد انا مايالا.كللت ينو # ايورلا يف هل يطعا مهفو ةميظع

 ةنماثلا ةنسلا يف ناكو #* امايا عيباسا ةث 3) تلمك ىأ يلا ةنهد نهدنأ ملو يمق يف. لخدي مل صو هلو لكأ م |

 * لكاذذا ةلجدلا وه يذلا ميظعلا رهنلا نم ابيرق تمنك اناو لوألا ربشلا نم نيرشعلاو. عبازلا مويلا يف رشع :
 سيسرت لثم همسجو: #* زافوا .بهذب قطنمتم هوقحو ةمارك بايث سبال دحاو لجر !ذاو ترظنو ينيع تمصفرف
 + تدوبصك هتاملك توصو فصلي ساجن رظنم ىلغم هاقاسو. هلعارذو رلن يحابصقك هانيعو قربلا رظضم كثس ههجنوو

 اناو 0 فوخ# اويرهو نب مهيلع تمعقو نكل ايورلا اوري مل يعم نيذلا لاجرلاو ايورلا يدحو لاينادس انا ترظنو
 سعمسو * ةوق كلسما ملو داسف. يلا يدجح“ بملقناو قوق يل ىبت ملو ةميظعلا ايورلا هذه ترصباو يدحز تيقب

 يلع ينتماقاو ينتسمل دي اذاو * ضرالا يلع يهجوو اعشفتم ترص هتاملك توص تمعمس اه دنعو هتاملك توص
 يلع مقو نهب كلعم ملكتا يتلا تناملكلا يف .مهفث تاوهشلا لجر لاينإد اي يمل لاقتو * يلجر طاشماو يتبكر
 .نال لايناد اي فغت ال لاقف + ادعترم تممق ةملكلا هذه يعم ملكتي وه امنيبو كيلا تلسرا نالا ينال كماقم
 | يف تيتا اناو كتاملك تمدعمس كهلا برلا ماما يقشتلو مهفنتل كبلق تيطعا هيف يذلا لولا مويلأ ذعم
 يننيعيل تا نيلوالا ءاسورلا نم دحاولا لياخبم اهو اموي نيرشمو ادحا يازاب ماق سرفلا ةكلمم سييرو * كتاملك
 اضيا ايورلا نال ةريخالا مايالا يف كبعش يقتإي امب كمبفل تيتاو * سرفلا ةكلمم سيير عم. كانه. هتفلخو
 ناسنا نبا هبش لثم !داو د ا مالكلا اذهب يعم ملكتي وه امنيبو , * مايا يلا

 + ةوق كلما ملو يف يلخاد بملقنا يايور يف ديس اي يمأما هغقاولل تملتو ىمملكتو يمف ئتمعتفن يتفش سملو

 ٠ ىاعو * ةمسن يف قبت 2 نتا ميرو يح ل اوال اال



- 

 يعم ملكتي وه ذاو وقتو عجشت كل ملسلا تاوهشلا لجر اي فخت ال يل لاقو د يناوقو ناسنا رظنم لثم ينسملف
 عمم براحال عجرا نآلاو كيلا تيتا ا!دامل تمملعا يل لاقف » يسيوق كنا يديس ملكتيل تملقو تميوقت

 دحأ سيلو ىكلا باتك يف موسرملاب كربحلا ينكلو * ىيتا نيينانويلا سيير اذاو تجرخ اناو سرفلا سيير
 ْ 37 مكسيئار لياحيم الا هذه لجا نم يعم دعاسي

 رشع يداحلا لصفلا

 سرفلا. يف موقت اضيا تاكلمم ثالث اه ىتحلاب كربخا نالاو * ةزعو ةوقب تمفقو شروكل يلوالا ةنسلا يف اناو
 * نيينانويلا تاكلمم عيمج يف موقي ةوانغ وه طبضي نأ دعب نمو مهعيمج نم رثكأ اميظع انغ ينغتسي عبارلاو
 ءامسلا حاير ةعبرا يلا مسقنتو رسكدت هتكلمم تمماق اذاو * هتداراك عنصيو ةريثك ةدايس دوسيو يوق كلم موقيؤ.
 بونهلا كلم يوقتيو # .الوه ريغ نيرخال يطعتو علقت هتكلمم نفذ اهداس يتلا هتدايسك 2و ةرخاواك سيلو

 بونجلا كلم ةنباو نوطلتخم» هيثس دعبو # هناطلس يلع ةريثك ةدايس دوسيو مهيلع يوقتي مهياسور نم دحاوو
 ةباشلاو اهب اوتا نيذلاو يه عفدتو هعرز موقي الو هعارذ ةوق طبضي الف هعم قيثاوم عنصتل .ايبرجلا كلم يلا لخدت
 عنصيو .ايبرجلا كلم تانكمت يلا لخديو ةوقب يتايو هتييهت يلع اهلصا ةرهز نم موقيو * نامزالا يف اهيوقمو
 وهو رصم يللا يبسلاب لخديو بصهلذو ضف نم اهتشم مهل ءانأ لك مهتاكوبسم عم مهتيلا رسكيو * يوقتيو مهب
 عمج نوعمجخل هوئبو * هضرأ يلا دوعيو بونجلا كلم ةكلمم يلا لخديو # ءايبرجلا كلم نم رثكا موقي

 جرخ#و بونجلا كلم طشنتسيو #* هتوق يتح كبلتتو سلجيو يضميو قرغيو لخديو ينايو ةريثك شويج
 تاوبر حرطيو هبلق يلاعتيو عمجلا ذخايو * هدي يف عمجلا عفديو اريثك اعمج ميقيو ءايبرجلا كلم عم براخو
 ةرقب لوخد يتاي نينسلا ةنمزا مامت يلاو لوالا نم رثكا اريثك اعمج ذخايو ءايبرجلا كلم عجريو * يرقي الو
 ايورلا موقتل نوعزتني كبعش اياقب ونبو بونجلا كلم يلع نوريثك موقي ةنسزالا كلت فو * ريثك دوجومبو ةميظع
 موقتو ناموقي 3 بونهلا كلم اعارذو ةنيصح اندم ذخايو بارتلا يلع قرهيو ءايبرجلا كلم لخديو * نوفعضيو'
 لمكتستو نييباص ضرا يف موقيو ههجول مياق نوكي الو هتداراك هيلا لخادلا عنصيو * فقيل ةوق نوكت الو هيراتخ*
 اهدسفيل هل اهيطعي ناوسنلا ةنباو اميقتسم هعم نم عيمج عنصيل هتكلمم لك ةرقب لخديل ههجو بتريو *هديب:
 * هل وعي هرييعت نكل مهرييعت ءاسرر قرحيو تاريثك ذخايو ريارجلا يلا ههجو دريو * هل نوكت الو تببثت الفا

 !دمعتم ليزيو هتييبت يلع ةكلمم سرغ هلصأ نم موقيو د دجوت الو طقستو فعضتف هضرا ةوق يلا ههجو دريو
 فرش هيلع طعي ملو رقتحا #* هتييهت يلع موقي برحلاب الو هوجولاب سيلو رسكني مايالا كلت ينو ةكلمملا فرش
 نمو #* دهعلا مدقمو نارسكنيو ههجو نم ناقرغيف قرغملا اعارذو #* للزلاب كلملا طبضيو بصخب يتايو :ةكلمملا
 هعنصت مل.ام عنصيو يتاي ةريثك روك ينو بصخو # ةليلق ةماب هيلع يوقيو نودعصيو اشغ عنصي هل تاطلدغملا
 كلم يلع هبلقو هتوق ضهنتو #* نامزلا يتح هتاركف رصم يلع ركفيو الام مهل قرفيو ميانغو ابهن هيابأ ءابآو هوابا
 + اراكفا هيلع نوركفي نال نوفقي الو ةزيزع ةوقو ميظع شينجاو ابرح عمج بوثجلا كلمو ةميظع ةوقب بونهلا.
 ةديام يلعو رشلا يلع مهبلقو اعم كولملا»و #* نوريثك -احرج طقستو هشيج قرغيو هورسكيو هتابجاو نولكايو.
 دهع يلع هبلتو ريثك لامب هضرا يلا عجريو # اضيأ نامز يلا ءابتنالا نال ميقتسي الل بذكلاب نوملكتي ةدحاو
 * ةريخالا لثم الو يلوالا لثم نوكي سيلو بونجلا يف يتايو دوعيو نامزلا يلا هضرا يلا دوعيو عنصيو * سدقم.
 نيذلا يف نظفتيو دوعيو عنصيو رهاطلا دهعلا يلع ضاتغيف دتريو لذيو نويياتاكلا نوجراخلاو هيف نيذلا نولخديو

 ةلذر نوطعيو ماودلا نوليزيو رادتقألا سدقم نوسجاو هنم نوموقي ةيرذلاو ةعرذالو د رهاطلا دهعلا اوكرت
 نومهفي بعشلا ءامبفو * نوعئصيو نووقتي ههلاب ففراعلا بععشلاو للزلاب نوبلجو دهعلا يف نومثالو د ةدساف
 نوديزيو ةريغص ةفوعم نوناعي نوفعضي ام دنعو # امايا بهنلابو يبسلاو قيرحلابو فيسلاب نوفعضيو اريثك“



 . نامز يلا اضيا ءاهتنالا نال نامزلا يلا اوفشكيلو مهوراتختلو مهوقرحتبل نوفعضيو د للزلاب نوريثك مهيلع
 يضقنت نأ يلا ميقتسيو ريابكلاب ملكتيو ةهلآلا هلأ يلعو هلا لك يلع مظعيو عفتري كلملاو هتداراك عنصيو

 نال مهني ال هلا لك يله ءاسنلا ةوهش يلع مهني ال هيابا ةهلا عيمج يلعو # ةياهن يلا ريصت اهنال :طعسلا
 » تاوهشبو مركم رجحو ةضفو بهذب هوابا هفرعت مل اهلأ دمحهاو هعضوم يلع ازيزع ههلا دجلو * لكلا يلع مظعي

 'يفو * ايادهلاب ضرالا مسقيو نيريدك مهل عضختبو ادجم رثكيو فرعي يكل بيرغ هلاب نييجتلملا نوصحب عئصيو '
 يلا لخديو. ةريثك نفسو ناسرفو تابكرمب ءايبرهلا كلم هيلع عمتجو بونجلا كلم عم هنرقب مطانتي نامزلا

 ينب هءودبو باومو مودأ: هدي نم نوصلغت ءالواهو نوفعضي نوريثكو نيباص ضرا يلا لخديو غلبيو * رسكيو ضرألا
 لك فو ةضفلاو بهذلا يباحمم يف نوسيو #* صالخلل نوكت ال رصم ضراو ضرالا يلع هدي دميو #* نومع

 يتايو .ايبرجلا نمو قراشملا نم هقلقت تاسرملاو تاعامسلاو : * مهنوصح يف شبعلاو ةبونلاو رصم تايهتشم
 ل نا ا روحتلا نيب لهس ناكم يف هتلظم بصنيو * نيريثك مرحتو ديبيل ريثك قنح#
 * هيجل نم نوكي او هدح. يلا

 رشع يناثلا لصفلا

 2ظ201111 1 ذ كلذ يو ظ

 * رفسلا يف ابوتكم دجو نم لك كبعش صلخ# نامزلا كلذ فو نامزلا كلذ يتح ضرألا يلع ةمآلا تراص ذنم

 نوقرشي نومهفلاو * يدبا يزخو رييعتل ءالواهو ةيدبا ةايحل .اراه نوظقيتسي ضرالا بارت يف نيعجاهلا نم نوريثكو
 نامز يلا تاملكلا متكا لايناد اي تنناو د اضياو دابالا يلا موهنلا لثم نيريثك نيقيدصلا نمو دلجلا ءاهب لثم
 يطعاش يلع انهاه نم دحاو افقو نارخآ نانثا اذاو لايناد انأ ترظنو # ةفرعملا رثكتو نوريثك ملعتي يتح ءابتنالا
 ةياهن يتم يلا رهنلا ءام قوف ناك يذلا راقولا باوثا سباللا لجرلل الاتو د رهنلا يطاش يلع انهاه نم رخاو رهنلا
 .امسلا يلا ةراسيو هنيمي عفرو ربغلا قوف-ناك يذلا راقولا باوثا سباللا لجرلا تععمسف # اهتلق يتلا بياجلا
  نومهني سدقملا .بععشلا دي قرفت لمكي ام دنع تمقو فصنو نيتقوو تقولا يلا هنأ دباألا يلا يلب فلحو

 هذه نأ لايناد اي مله لاقف #* لائثمالا هذه امو ءاواه رخاوا ام ديس اي تملقف مهفا ملو تمعمس اناو # اهلك هذه

 عيمجو نومثاي ةمثالاو نوريثك نوسدقيو نوربتخو نوضيجيو نوفطصي » نامزلا ةياهن يلا ةموتختو ةموتكم تاملكلا
 ةلذر يمعتل تيوقو نيس لك دعت ل كاف دنع ماردلا ربيع ماوز نمو * نومبفي ءامهفلا» نومهني 32 ةمثالا
 هتلناو * اموي نيثلثو ةسمخ ةيمئلثو فلا يلا غلبيو ربصي يذلا طوبغم # اموي نيعستو نيتيامو افلا بارغلا
 , هايالا ,اهتنا يلا كئثاريمل موقتو ,ميرتستو .اهتنالا لامكل تاعاسو مايا اضيا هذه نال حرتساو مله
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 يبنلا عشوه ةوبن باتك

 لوألا لصفلا

 ل مايا فو !دوهي كلم ايقزحو زاخاو ميقاويو ايزوع مايا يف يريياب نب عشوه يلا تراص يتلا برلا ةملك
 لجا نم انز دالواو انز ةارما كل ذخ دمعا عشوبل برلا لاق عشوهل برلا ملك ودب # ليارسا كلم شاوي نب
 برلا لاقف -# انبا تدلوو تلبهن مهل تيب نم راماج ذخاو يضمف * برلا فلخ نم فزت ةيناز. ضرالا نا
 * ليارسأ تريب نم ةكلمملا فرصأاو انوهي تيب يلع لعرزيا مد مقتنا ليلق نع يلا لجأ نم لعرزيأ همسأ عدا هل

 ريغ اهمسا عدا هل لاقف ةئنبا تدلوو اضيا تلبحو * لعرزيا يداو يف ليارسأ سوق رسكا مويلا كلذ يف نوكيو
 مبمحراف ادرهب ينب اماو * مهدعبا دعبم ينكل ليارسأ تيب محرا نا اضيا ديزا تسل ا لجا نم ةموحرم

 يتممطفو + ناسرفب الو ليم الو بر الو تابكرمب الو فيسب الو سوقب مهصلخا تمسلو مههلا برلاب. مهصلخأو
 انأو يبعش متسل متنا مكنأ لجحا نم يبعش وسيل همسأ عدأ لاقف د»* انبأ تدلوو اضيا تلبحو ةموحرصم ريغلا

 مهل ليق يذلا عضوملا يف نوكيو يصحب الو لاكي ال يذلا رحجإلا لمر لثم ليارسا-ينب ددع ناكو #* مكل انا تسل
 .ةدحاو ةساير مل نولعجو اعم ليارسا ونبو اذريي ونب متجر * يلا هللا ودب .الوه نوعدي متنأ يبعش متسل هيف '

 * ميظع لعرزيأ موي نآل ضرالا نم نودعصيو
 إ

 يناثلا لصفلا

 اهلحو تسيل اناو يتارمأ تسميل هذه نإ اومكاحت مكمأ عم اومكاحت 37 ةموخرشا مكتخالو يسبعش مكيخال اولوق

 ' اهعضاو ةيرهلاك اهلعجاو اهداليم مويك اهديعاو ةنايرع اهدرجا يكل * اهييدُث نيب رم اهقسفو يجو نع اهانز عزناو

 مهتدلو يلا تميزك تمنز مهما نآل #* انز دالوأ. مهنال اهدالوأ محرأ الو * شطعلاب اهلتقاو ءاملا ةميدع ضرأ لثم'

 لحال #» يل يغبني املكو ينهدو ينيافلو يبايثو ييامو يزبخ لوطعي ”_- ياقدصا فاخ نقلطنال تلااق اهنالَ

 مهدجت الف مهبلطتو مهكردت الف اهاقدصا نرطاو * اليبس ابل دجت الف اهكلاسم ينب كوشلاب اهتيرط ميسا انا اه اذه

 ممقلا اهتيطعا ينا ملعت مل يهو  نالا نم رثكا ذينيح ناك يل ريخلا نا ل يلججر' يلا تر 5”, سا لوقتو
 هتعاس يف يرب ذخاف عجرا اذه لجال # لعابل .بهذلاو ةضفلا تنعنص يهو ةضفلا ابل ترشكاو تيزلاو رملاو
 اهصلخت ال دحاو الو اهياقدصا م اهتروع فشكا نالاو # اهيزخ يلخغت الا يفنياذلو يبايث عرناو هنامز يف يرمخو

 . يتلا اهتنيتو اهتمرك دسفاو #* اهمساوم عيمجو اهتوبسو اهروهش سوورو اهحارفا عيمج فرصاو * يدي نم
 * ضرالا .تابابدو .امسلا رويطو رفنلا شوجو اهلكايو ةداهش اهلهجاو ياتدصا اهيناطعا يتالا يترجا هذه تلاق
 , * برلا لوقي ينتياسنو اهياقدصا فلخ تضنمو اهديالتو اهتطرقأ تسسبلو مهل ترخما اهيف ل لاعاب مايا اهيف متتناو

 عضتتو اهمهف متفتل روخا روغو مث نم اهايانق اهيطعاو #* اهبلق يلع ملكتاو ارفق اهلعجاو اهلضا اذ انا اه اذه لجال
 ينوعدت 2و يلجر ٍنوعدت برلا لوقي مويلا كلذ يف 5-3 * رصم ضرأ نم 6 ماياكو اهتيلوفط ماياك كانه



 * .اجرلا ىلع تدع 7 نم برصلاو فيسلاو سيقلا رمكاو :ىقرالا: 92 عمو .امسلا 00 عبو , رفقلا
 نيفرعتو ناميالاب يل كلبطخاو هيدي 0 5 لدعلاب 3 تا ل يلب يتاذل كبطخاو

 * تنا ذا يبلا برلا لوفي وه ع نيذلل لوفاو

 كلاثلا لصفلا

 .ابرغلا ةهلالا يلا نورظني مهو ليارسا ينب هللا بمحا امك روجفلاو رشلا بحت ةارما بحو ضما برلا يب لاو

 * رمغلا نم لبانو ريعشلا نم رموغو ةضفلا نم رشع ةسمخ يتاذل اهترجاو * بيبزلا عم توتلملا نوبحيو
 نوسلج# ليارسأ ينب نا لجا نم + كل اناو رخا ىجرل ينوكت 2و ينزت الو يدنع يسلجن 0 امايأ .اهل تق
 نوبلطي ليارسا ونب عجري هذه دعبو * دشيرم لو تونهك الو مبذم الو ةعاد و سيبر الو كلم ريغب ةريثك امايأ
 * ةريخإلا مايالا يف هتاريضعبو برلاب نوفرتعيو مهكلم دوادو بيرلا

 عبارلا لصفغلا

 ادوجوم قح سيل هنا لجا نم ضرالا ناكس عمم ةموكح برلل نا لجا نم ليارسا ينب اي بلا لوق اوعمسا
 * ءامدلاب ءامدلا نوطلغ#و ضرالا يلع قرهنا قسفو ةقرسو لتقو بذكو ةنعل * ضرالا يلع هللاب ةفرعم لو ةمحر الو:
 ناكيحو .امسلا رويط ب ضرالا تابابد عم لقعلا شوحو عم اهناكس عيمج عم لقتو ضرالا نزحت اذه لجال

 فعضيو اراهن فعضيو + رامم نهاك لثم يبعشو زيبري ال دحاو الو يضقي سيل دحاو لو فيك * ينغت رحملا
 نم كيصتا اناو ملعلا تييصقأ تننا كنال ةفرعم ه4 سيل نمك هبشي إ يبعشو + ليلب اهتهبش كما كعم يبنلا

 نولكاي * ناوهلل مهد“ عضا يلا اوطخا اذكه مهترثكك * كدالا يسنا اناو كهلا سومان تميسنو يلا نبكت نا
 3” هراكفاب هيفاكأو هقرطب هيلع يضقأو نهاكلاو أذكه يبعش ريصب امكو 7 مهسوفن نوذخاي مهتامالظبو .يبعش اباطخ

 ٠ .+رمغلا يبعش بملق لبقو ركسلاو انرلا اوظفمحل “ + بيرلا اوكرت مهنا لجا نم اوميقتسي ملو اونز نولتمي الو نولكايو
 اوصبذ ماكالا يلعو اومن 'لابجلا سور يلع د مهبلا نع اودتراو انزلا حورب اولظ هوربخا هيصعبو ةولاس تاروشملا يف
 يلع دهعتا الو + نقسفي مكتانكو مكتانب ينزت اذه لجال اديج رتست اهنال ةليلظلا ةرجشلاو ةروجلاو ةطولبلا تمعت
 مهفلا بعشلاو اوم يناوزلا عمو اوطلتخا ةانزلا عمم .الواق نل لجا نم نقسف اذا مكتانك يلعو نينز اذا مكتانب
 الو ملظلا تيب يلا اودعصت لو لاجلجلا ىلا لخدت ال اذوهب ايو لهجت ال ليارسا اي ىمناو .* ةينازلا عم كبلت
 3 عساولا عيضوملا يف لمح لثِم مهاعري. برلأ نآلا ليارسا :درش ةدراش ةلمجع لثم نال د ىحلا بيرلاب اوفلهت
 تتا .ميرلا بالقنا مهجر نم #* ناوبلا اوبحا اونز ءانز نييناعنكلا اوضرا +« اكوكش هل عضو نائولا كيرش ميارفا
 ظ * ميحااذم نم تورك اههنجا يف

 سماحلا لصفلا :

 نال مكعم وه مكحلا نأ.لجا نم كلملا تيب اي تصناو ليارسا تيب اي غصاو ةنهكلا اهتيا هذه اوعمسا
 انا + مكيدوم اناو ديصلل نودايصلا اعيصن يتلا * روباث لبج يلع ةطوسبم ةكبش لثمو كلسملا يف اخ مترص
 يلا اوعجريل مهوارا اوطعي مل # ليارسا سميت نآلا انز ميارفا نا لجأ نم ينع دعبي مل ليارساو ميارفا تمفرع
 ' هدتامالظب نافعضي ميارفاو ليارساو ههجو يف ليارسا ربكت لذيو #* برلا اوفرعي ملو مبيف وه انزلا حور نال مهلا
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 اوكرت مهنال ' * مهنع لام.هنال هنودجتي الو هبرلا اوبلطيل نوريشي لوجتلاو فارهغلا عم #* امهعم اذوهي فعضيو
 تاعفترملا يلع اونحل ماكالا يلع قوبلاب اوقوب * مهيضاراو لمقلا مهلكاي نالا مهل اودلو ءابرغلا دالوالا نال برلا
 * تاناما ترهظا ليارسا ليابق يف تيكبتلا مايا يف كلالهلل راص ميارفا * شهد نيمايئب تميبلا يف اودان
 مكعلا سادو همصخ يلع ميارفا يوقت * يتضهن ءاملا لثم بصا مهيلع دودحلا يريغم لثم اذوهي ءاسور اوراص
 ميارفا ملعو * اذوبي تيبل ضاهنملا لثسو ميارفال بارطضالا لثم اناو #* ليطابالا فلخ ريسي نأ ءادتبا هنال

 فكي ملو مكيفشي نا ردتقي مل وهو ميراي كلم يلا ءاعفش لسراو نييلصوملا يلا ميارفا يضمو هعجو اذوهيو هضرم
 سيلو ذخاو بهذاو فطخا اناو اذوهي تميبل دسالا لثمو ميارفال ريثنبلا لثم انا يلا لجا نم # مكنم عجولا

 * يلا نوركبي مهتدش يف يهجو نوبلطيو اونفي نأ يلا يعضوم يلا دوعاو يضمأ #* ذقنم نوكي

 سداسلا لصنفلا

 يف نيسوي دعب انيفاعي »# انيواديو برضي انافشو فطخ وه هنال انها برلا يلا عجرنو بهذن اولاعت نيلياق
 الرا رطملا لئثم انيتايو هدجن دعملا مبصلا لثم برلا فرعتل ريسن ملعنو . * هماما اينو موقنو ثلاثلا مويلا
 ءادنلا لثمو ةيحبصلا ةباحسلا لثم مكتمحرو اذوهي اي كلب عنصا اذامو ميارفا اي كلب عنصا !اذام * ضرالل اريخاو
 لجا نم #* جرخ# رونلا لثم يمكحو ياف تاملكب مهتلتق مكوايبنا تدصح اذه لجال * بهاذلا يرملا .
 * كانه ادبع ادعت ناسنا لثم مه ءالراه» * تاقرعحملا نم:رثكا هللاب ةفرعملاو ةحيبذ ال ةمحر ديرإ يا
 برلا قيرط اوفخا ةنبكلا * صصلتم لجر ةوق كتوقو .ءاملل ةقلقملا ليطابالا ةلعافلا ةنيدملا ذاعلج ,ٍفرقتحا
 -* اذوهيو ليارسا سممنتو ميارفال ابهرم انز كانه ترظن ليارسا تيب يف # امثا اوعنص مهئال اميكيس اولتق .

 ْ * .يبعش يسبس درا ام دنع كتاذل فاطقب يدتبا

 -عباسلا لصفلا 20- . ,
 يف صللا بلسي لخدي هيلا سللاو كفالا اولمع مهنال ةرماس رشو ميارفا :ملظ فشكنيو ليارسا ينشا نيحح

 ماما تبراص مهترماوم مهوطوتحا نآلا تركذ مهملاظم عيمج مهبلق يف نيسرادلا لثم اوسردي يه #* هقيرط
 نم بميهللا نم ةرارحب زبحغلل دقتم رونت لثم ةقسفلا عيمج #.ءاسور مهبذكبو اكولم اوحرف مهرورشب * يهجو
 , لجا نم #* داسفب هدي دم رمغلا نم بضغت نا ءاسورلا تادتبا مككولم مايا *رمتخ نا يلا كمردلا نيجع
 * ران ءوض لثم دقوتو حابصلا راص امون ميارفا يلتما هلك ليللا ٠ نونعلي ام دنع رونت لثم ثدقوت مهبولق نا

 طلتخا ميارفا » يلا اوعدي نم مبهيف نكي ملو اوطقس مهكولم عيمج مهتاضق اولكاو اعيمج رونت لثم مهبولق تيمح
 لذتو #*ردي ملو ضيب تارعش هل ترهزا ملعي ال وهو هتوق ءابرغلا تملكا * عجري 42 اصرق راص ميارفا هبوعش يف

 ةلهاج ةمامح لثم ميارفا ناك» د هذه عيمج يف هوبلطي ملو مههلا برلا يلا اوعجري ملو هجو يلا ليارسا ءايربك

 مهبدوأ مهلزنا .امسلا رياطك يتكبش مهيلع طسبا نوضمي امثيحو د نييلصوملا يلا اوصمو رصم بلط بلق ابل سيل
 ملو #* ابذك يلع اوملكت مهو مهتذقنأ انأو يلع اوقفان مهنال ءايقشأ مه يلع أودعب منال مهل ليو * مهتدش عامسب

 اوركف يلو مهتعرذا تميوق اناو يب اوبدا *رمخلاو ممقلاب اوعطقنا مهعجاضم يف اولولو نكل مهبولق يلا خعرصت
 *رصمب مهحالط اذكه مهناسل بدا مدعل مهواسور فيسلاب ظقست روتوم سوق لثم اوراص ءيش ال يلا اوداع #* ارش

 نماثلا لصفلا

 نوخرصي »* يسومان يلع اوقفانو يدهع اودعت مهنا لجا نم برلا تيب يلع رسن لثم ضرآلا لثم .مهنضح يف



 7 يتم يلا مهيلع يبضغ دتحا ةرماس اي كلم يتد »+ اولصاتسي يك امانصأ مهوعنص مهبهذو مهتضف ٍلونرعي

 ليارسا علتبا + ءابرغلا هلكات تععنص يه ناو اقيقد عنصتل ةوق اهل سيل رامغا اهلبقي مهفسخو ةدساف احر اوعرز
 لجل # اشرلا اوبحا هتاذ يف ميارفا بصخ نييلصوملا يلا اردعص مهنال * ملاص ريغ ءانا لثم ممالا يف راص نالا
 ةبوبحملا هحباذم مباذملا رثكا ميارفا نأل #* ءاسورو اكلم اوحسمبل اليلق نودهيو مهلبتتا نالا ممالل نوملسي اذه
 اوحبذ نأ مهنا لجا نم ةبوبعفلا مباذملا . * تابيرغ تسببسح يعيارشو ةرثك هل عونا * ةيطغلل هل تراص
 نولكاي نييلسوملا ينو رصم يلا اوعجر مه مهاياطخ مقتنيو مهملاظم ركذي نالا .اهلبقي ال برلا امحل نولكايف ةحيبذ

 ++ اهتاساسا لكاتو هندم يما اران لسراف ةنصعحملا ندملا رثكأ !ذوهيو لكايه اونبو هعناص ليارسا يسنو * ساهنالا .

 0-0 عساتلا لصفلا
 * ةطنهلا ردايب نك يلع اياظعلا تببحا كسلا نع تللض كنال بوعشلا لثمك رست الو ليارسا اي حرفت ال

 نولكاي نييلصوملا ينو رصم يف ميارفا نكس برلا ضرا اونكسي مل »* مهبذك رمخلاو مهافرعي مل ةرصعملاو رديبلا
 نا لجأ نم نوسمنت# نيلكألا عيمج مهل نزح ربخ لثم مهحلابذ هل بطت ملو برلل ارمخ اوقري مل * ساممالا
 اذه لجال * برلا ديع مايا ينو مسوملا مايا يف نوعنصت !ذام * برلا تيب يلا لخدت مل مهسوفنل مهزابخا

 رثك كتامالظ ةرثك نع حورلا سباللا ناسنالا قمحالا يبنلا لثم ليارسا اذاتيو كتافاكم. مايأ تتا ماقتنالا مايا

 اودسف * برلا تميب يف اولزنا ساوسو هقرط عيمج يلع جوعم يف يبنلا هبلا عم ةبيقر ميارفا * كساوصو .
  مهابأ اودجو ةنيت يف يلوا روطان لثمو ليارسا اودجو ةيرب يف ةبنع لثم # مهاياطخ مقتني مهملظ ركذي ةمكالا ماياك
 دالولا ذنم مهدامح“ا رياط لثم راط ميارفا * نيلوذرملاك اوراض نوبوبحتلاو يزخلل اوبرغتو روعاف لعاب يلا اولخد مه
 مهنم يدسجح وه مهل ليولا نا لجا نم رشبلا نم نولكثيس مهدالوا اوبر نا مهنا لجا نم #* لبحلاو تاقلطلاو
 مبيطعت ادام براي مهطعأ » نعطلل هدالوأ جرخ نأ ميارفأو ديصلل مهدالوأ أوماقتا تميار ام يلع #3 ميارفا

 يتيب نم مهلامعا .ميابق لجال مهضغبا كانه ينال لاهلجلا يف مهحابق عيمج # ةفاج ايدو دلوم ريغ انطب مهطعا
 مهنأ لجآ نم دعب ةرمث يسعي سيلو فج هلوصا ميارفا بعتا #»* ةاصع ميياسور عيم> مهبحأ دوعأ هب مهجرخأ

 ١ ممل يف نيلاض نوريصيو هل اوعمسي مل مهنال مهرصقي هللا مهنوطب تاوهش لتقا اودلو ناو

١ 

 ظ رشاعلا لصفلا

 اوقرف * تابصنلا ينب ةضرا تاريخكو مباذملا رثكا هتارمث ةرثكك ةبصخم اهترمث انسح عرفت ةمرك ليارس؟
 فحل مل. انال كلم انل سيل نآلا نولوقي مهنا لجا نم د مهتابصن يقشت مهحاذم مدهي وهو نودابي نآلا مهبولق
 لقح ضرا يلع مكح ليجنلا لثم قرشي ادبع دهغي ةبذاك اللع تاملكب ملكتي #* انل عنصي انام كلملاو برلا

 * مهنم يبس هنال هدب نوتمشي هورمرم امكو هيلع نزح هبعش نال ةرماس ناكس نوبرغتي نوا تيب لجسلا روب
 تمحرط »* هتروشم يف ليارسا يزخيو ةيطعلاب ميارفا لبقي ميراي كلمل اياده نومدقي نييلسوملا يلا هوطبريو
 مهحااذم يلع دعصت كلسحو كاوشا ليارسا اياطخ لوا لكايه لصاتستو # ءاملا هحو يلع شق لثم اهكلم ةرماس
 برح ةمكالا يف مهكردي ال اوماق كانه لتارسا يطخا ماكالا تناك ذنم #* انيلع يعق ماكاللو انيطغ لابجلل نولوقيو
 ٠.نا ةملعم ةلممع ميارفا # مهتامالظب مه اوبداتيل بوعشلا مهيلع نوعمتجبو #* مهبدويل يتا ملظلا دوا يلع
 ةرمث اوفطقا الدع مكل اوعرزا * برقعي هيوقي !ذوهي تمكساو ميارفا بكرا اهقنع نسح يلع يتا اناو ةبلغلا بعت
 هملاظم متفطقو قافنلا نع متلفغ انامل لدعلا دالوا اب + مكل يتاي نا يلا برلا اوبلطا ةقرعملا رون مكل اوضا ةايدحلا
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 كتانصح# عيمج يمهنيو كبهش يف كللبلا روثيو * لش ةردكب كتابكرمب بسقثو كلنال .ةيذاك ةرمث متلكا

 نم ليارسا تيب اي مكب عنصا اذكه ' * دالالاب مالا اوبرض برحلا مايا يف ماعبروي تيب ين نامالس سيير لثم

 * مكحابق هجو

 رشع يداحلا لصنل

 امك »+ هدالوأ كتنوعد رصمه نمو هتبيمخأ اناف القط ناكل ةكف قياما نأ لج نم ليارسأ كلم حرط 5

 يعارذ يلع هتذخاو ميارفا تديق اناو # اورخب تاتومنمللو اوحببذ ميا ناثوال مه يبجو نع اودعب اذكه مهتوعد
 هيلا رظناو هيدخ يلع مطال ناسنا لثع مهل ريصاو يتبحت تاطابرب مهتيدم رشبلا كاسفب * مهيفشأ يا اوملعي ملو

 هندم يف ففيسلا فعضو ل يا تي ع يدا »* هيلع ردتقأو

 ١دامل * هعفري الو هتامارك يلع بمضغي هللاو هتبرغ نم قلعتم يبعشو * مهت ايور نم نولكايو هيدي يف فكنأو

 تملقنا يتاذ يف يبلق لقتنا ميوبص لثمو كعضا امادا لثم كزعا ادامل ليارسا اي كيلع رتساو ميارفا اي كدوا

 سردق كيف اناسنأ تمسلو انا هللا انأ ينا لجأ نم ميارفا ديب نأ تلرتا او يبضغ ةضهنك عنصا 1 * يتسمأدف

 رياط لثم ريعتو * هايملا دالوا ريجت#و رازيوه هنالريزي دسا لثم ريسا برلا تفلخ + ةنيدملا يلا لخدأ الو

 * برلا لوقي مهتويب يلا مهدراو نييلصوملا ضرا نم ةمامح“ لثمكو رصم نم

 رشع يناعلا لصفلا

 ميارتاو * هللا نع ليمي سدقملا بععشلاو هللا مهفرع نآلا قافتلاب !دوهيو ليارسأ تيبو بذكلاب ميارفأ يب طاخا
  رصمم يلا نهدلاب راسو نييلصوملا عم ادهع عضو ليطابأو تاديدج رثك هلك راهبنلا مومسلا درط ريرشلا حورلا

 عم .يوقت هباعتابو هاخا بقرع نطبلا يف #* هيفاكي هلامعاكو هقرطك بوقعي نم مقتنيل اذوبي عم برلل مكعلاو
 نوكي لكلا طباصلا هلالا برلاو هل ليق كانهو ينودجو يتيب يف يوبلطو اوكب دذلتو كللملا عص. يوقتو هللا
 ملظ نازيم هدي يف ناعنك * نيح. لك كلهلا يلا برتقاو مكعلاو .ةمحرلا ظفحا عجرت كهلاب تنناو * هركذ
 يتلا تامالظلا لجأل هل دجوت ال هباعتا عسمج يتاذل ةخار تدجو تينغتسا فا ميارفا .لاقو * ربممت# نأ بمجا

 .ايبنالا عم ملكتاو # ديعلا مويك ميغلا يف اضيأ كننكسا رصم ضرأ نم 0 تلهلا برلا اناو # اهب ,اطخا
 لثم مهجحاذمو نوحاذ ءاسور داع يف ةبذك اوناك ةنعل وه ناعلج الا * ىمببشت ءايبنالا يديابو رظانملا ترثكا اناو
 يبنلابو # ةارملل ظفحناو ةارماب ليارسا دبعتو ماشلا ةعقب يلا بوقعي درفناو *روبلا لقحلا ضرا يلع فحالسلا

 * ةرييعتب برلا هيفاكيو قاري هيلع همدو بضغو ميارفا ضاتغا # ظفح يبنلابو رصم نم ليارسا برلا دعسا

 رشع كااثلا لصفلا

 د ساكس اردن دخل داعو » فهلمو لاعابل اههفوو ليارسا يف لداعم ذخا وه ميارفا ةملكك

 | كثم نوريصي اذه لجال * ةكورتم لومتلا نال سانلا اوحبذا نولوقي مه مهعم ةللمكم نيراجن لامعا نائرا ةروصك
 «كلهلا برلا انأو د“ ناخد نم راخب لثمكو رديبلا نم خوفنم رابغ لثمكو بهاذ يرحم ءادن لكمو ةيركب ةباعس

 ٠ كتدعصا اناو اهفلخ يضمت اليل كل اهرهشل ملو ءاهسلا تانخ دحأ عيمج تنقلخ يادي ضرالا قلاخو ءامسلا تيثم

 * ةنوكسم ريغ ضرا يف ةيربلا يف كتيعر انأ + .ىاوق سلع نكمل ترعت ل قيقا اهلاو رص ضنا نم

 قيرط يف رمنلا لثعو لبشلا لثم مل ريصاف م وسن اذه لجأ نم مهيات تسعفتراو اعبش اولتماو مهيعارمك
 شوجو مهغتشتو ةضيغلا ىلابشا كانه مهلكاتو مهبلق باجح قشاو ةرياجلا ةبدلا لثم مهلبقتساو * نييلسوملا

 كلل مكمعيأ كندم عيمج يف كسلخيان اذه ككلم نيا / ليبي نب لإرما ا( كنامت د * لقعملا



 هتيطخ ميارفا ملظلا يف هنرصتب * يببضغب هتضبقو يزجرب اكلم كديطعاف * اسييرو اكلم يتطعا تلق يذلا
 نم #* دالالا راسكنا يف موقي ال هنا لجا نم لقاعلا كدبا اذه دلت يتلا لثم تاقلطلا هل يتات #0 ةموتكم

 * ئنيع نع تيفخ ةيزعتلا ميحج اي كتكوش .نيا توم اي كتبوقع نيا مهذقنا توملا نمو مهيجلا ميعجسا دي

 لكو هعيباني برغاو هقورع ففج#و هيلع ةيربلا نم مومس مير بلم برلا ةوخألا نيب لصفي اذه نا لجأ نم
 ظ + ةاهتشملا هتينا

  رشع عبارلا لصفلا !/ ظ

 برلا يلا اوعجراو امالك مكعص أاوذخ »* كتامالظب تنفعض كنا لجأ نم كيلا برلا ا ليارسا اي عنجرا

 ال بكرن ال ليحملا يلع انصلختي ال لصوملا ٠ * انهافش ةرمث يئاكنو احالص نوذخاتو املظ نوذخات اليك هل اولوق مكهلا

 يزجر درا يلا لجا نم قافتاب مهبحاس مهتويب ينشأ * اميتي محري كيف يذلا انيديا .لمعب انتهلا دعب لوقن

 ةمرك لثم رهزي ةطنحلاب نوركسيو نويحبو هلظ تمت نوسلجيو نوعجري  نانبل لثم هتمارو ةرمثملا ةنوديرلا
 دجوت ينم ةبصخملا رعرعلا ةرجش لثم انا هيوقا اناو هتعضاو انأ مانصاللو اضيا هل ام ميارفال * نانبل رمخ لثم هركذ

 اهيف نوريسي نوقيدصلاو ةميقتسم برلا .قرط نأ لجا نم اهفرعيف مهف وأ هذه مهفيف ميكعلا نع * كترمث
 0| »* اهيف نوفعضي نوقفانملاو

 * يبنأأ عشوه ةوبن تمت ظ

 كا
 ا امل سي عال ل امل سل يمل يحس سل يسم يوحي ل يس ل يي يول ا ل ما م حج يل صا

 لوالا لصفلا

 له ضرألا ناكس عيمج اي اوتصناو حويشلا اهيا هذه اوعمسأ » لييوثاب نب لييوي يلا راص يذلا برلا لوق
 يذلا #2 رخآ ليج مهدالاو مهدالوال مكدالءاو مكدالوال اهنع اوربخا # مكيابا مايا يفوا مكمايا يف هذه تراص
 , اوقيفنسا * لمقلا هلكا بدنجهلا نع لصف يذلاو بدنملا هلكا دارجلا نع لضف يذلاو دارجلا هلكا دودلا نع لضف

 ّةما نال * مكمف نع اعزن حرفلاو رورسلا نا ركسلل رملا يبراش عيمج اي اوحون اوكباو مهرمخ نم يراكسلا اهيا
 ينيتو ءانفلل يتمرك تلعضو #* لبش باينا اهباينأو دسا نائسإ اهنانسأ يضرا يلع تدعص ةاصحم ريغو ةيوق

 اهلجر يلع حوسملاب ترزتا سورع نم رثكا يلع يخون »#* اهنابضق تصيبا اهحرطو اشيتفت تشتف ئيسنتلل
 . * يتش هنآل مبذملا نومدخ# نيذلا ةنهكلا اهيا اونزحا برلا تيب نم ةروراقلاو ةحيبذلا تعرتنا »* يورذعلا

 ممقلا نم .رثكا يشاوملا اهتيا يحون نوحالفلا تمفنج »* تميزلا لق رمهتلا فج يتش ممقلا نال ضرالا نزحتل
 تنفج لقحلا راجتنا عيمجو مافتلاو رمتلاو نامرلا لق نيتلا تمفج ةمركلا * لقحلا نم كله فاطقلا نال ريعشلاو
 نال هللا مادخ اي حوسملاب اومان اولخدا مبذملا مادخ اي اوحون ةنهكلا اهيا اوكباو اورزتا * حرفلا اوزخا رشبلا ينب نال
 يلا ضرالا ناكس عيمج جويشلا اوعمجا ةمدخلاب اودان موصلا اوسدق »* مكبلا تيب نم اتعنتما ةروراقلاو ةحياذلا

5 4 



 ةوقش لثمك بيرق برلا موي نال مويلا يف يل ليولا يل ليولا يل ليولا * دادتماب برلل اوخرصا مكبلا تيب
 اهدواذم يلع ليجاجعلا تببرط # حرفلاو رورسلا مكبلا تيب نم ةمعطالا تذفن مكنويع هاجت. * يتاي ةوقش نم

 * لقحلا راجما عيمج قرحا بيبللاو ةيربلا يهابم تدابا رانلا نال حرصا بر اي كيلا # تضرقنا منغلا
 ظ * ةيربلا يهابم تلكا رانلاو تنفج ءايملا ناردغ نال كيلا رظنت ءارحتلا مياهبو

 يناثلا لصنلا

 هنا * رضح برلا موي نا لجا نم ضرالا ناكس عيمج طلتخاو سدقملا يلبج يف اودان نويهص يف قوبلاب اوقوب
 رهدلا ذنم هبش هل نكي مل يوقو ريثك بععش لابجلا يلع طسبني رحم لئم ةبابضو ةباحس موي ميغو ةملظ موي برق
 ميعتلا سودرف لثم بهتلم بيب هفلخ نمو ةلكا ران همادق نم د: لايجالا ليج يلا نيدس يلا دوعي ال هدعبو

 اذكه ناسرف لثمو هرظنم ليلا رظانم لثم ه#* وجني نم سيلو ءانفلا ءارحس هفلخ نمو ههجو مادق ضرالا
 بمعش لثمو بصقلا لكات ران بيبل توص لثمو نورفطي لابجلا سور يلع تابكرم توص لثم * نوضكري
 لاجركو نودعي نيبراحت لثم ه#ردقلا ماهيسك هجو لك بوعشلا رسكنت ههجحو نم ده لاتقلل فطصم يوقو ريثك

 بربي 2 هيخا نم دحاو لكو #* مهلبس نع نوليمي الو ريسي هقيرط يف دحاو لكو راوسالا يلع نودعصي نيبراحت«
 لزانملا يلعو نودعيراوسالا يلعو ةئيدملا نوذخاي * نولمكي الو نوطقسي مهماهسبو مهتحلساب نيلقثم نوريسي
 بيغت بكاوكلاو املظي رمقلا» سمشلا ءامسلا لزإزتتو ضرالا طلتخت  قارسلا لثم نولخدي يوكلا نمو نودعصي
 مدي نأ لجأ نم ةيوق هتاملك لامعأ نالوه أدج ريثك ةركسعم نأ هشيح هحو مادق هتوص يطعي برلاو # اهروض

 * مونلاو ءاكبلاو موصلاب مكبلق لك نم يلا اوعجرا مكهلا ببرلا لوقي نآلاو #* اوفك هل نكي نمف ادج رهاظو ميظع برلا
 ميابق يلع باوتو ةمحرلا ريفكو حورلا ليوط وه فاارتمو موحر هنال مكبلا برلا يلا اوعجراو مكبايث الر مكبولق اوقشو
 نويهص يف قوبلاب اوقوب #* انهلا برلل ةروراتو ةحيابد ةكرب هفلخ لضفيو بوحيو برلا عجري له ملع نم # رشبلا
 يدثلا يعضار لافطالا اوعمجا خويشلا اوراتخا ةعامجلا اوسدق بسعشلا اوعمجا + ةمدخلاب اونان مايصلا اوسدق

 اي قفشا نولوقيو برلا مادخ ةنهكلا يكبت مبذملا سا طسو #* اهردخ نم سورعلاو هتلجح نم سيرعلا جرخبل
 هضرال برلا راغو # مبهالا وه نيا ممالا يف نولوقي اليك ممالا هيلبع سورتل راعلل كلئاريم طعت و كبعش يلع بر

 دعب مكيطعأ الو مهنم نولتمتو اتيزو ارمخو احم” مكل لسرا انا اه هبعشل لاقو برلا باجأو * هبعش يلع قفشو
 امو: لوالا رحبلا يلا ههجو .ديباو ءاملا ةميدع ضرا يلا هيصقاو مكنع هدرطا ءايبرجلا نم يذلاو # ممالا يف راعلل

 برلا نال يرسو يحرفا ضرالا اهتيا يقث * تسمظع هلامعا نال هتحيار عفترتو هنتن دعصيو رخالا رجلا يلا هفلخ
 . اتطعا ةنيتلاو ةمركلا اهترمث تجرخا ةرجشلا نال تعنيا ةيربلا عاقب نال .ارحصلا مياهب اي يقث * هعينص

 اكوا ارطم مكل رطميو لدعلل ةمعطالا مكل يطعا هنأ لجا نم مكهلا برلاب اوجيتناو اوحرفا نويبص دالوا اي # اهتوق
 ضوع مكضوعاو * تيزلاو رمغلا نم رصاعملا قفدتتو ةطنحلا نم ردايبلا يلتمتو * لبق نم امك اريخاو
 ' نولتمتو نيلكا اي نولكاتف #* مكيلا اهتلسرا يتلا ةميظعلا يتوق دودلاو لمقلاو بدنهجلاو دارجلا ابلكا يتلا نينسلا
 ليارسا طسو ينا نوملعتو # دبالا يلا يبعش يزخ الو بياجعلا هذه مكعم عنص يذلا مكبلا برلا مسا نوجبستو

 يلع يحور نم ضيفأ هذه دعب نوكيو د»* دبآلا يل يبعش يرخ# الو ياوس اضيا سيلو مكهلا برلا اناو انا لوقا

 ياما يلو يديبع يلعو # رظانملا نوري مكنابشو مالحالا نوملح مكمخلاشمو مكتانبو مكونب يبنتتو مدل يذ لك
 * ناخدلا راخببو ارانو امد ضرالا يلع تايالاو ءامسلا ف ,.ميارجلا يطعاو * يحور نم ضيفا مايالا كلت يف

 مساب اوعدي نم لك نوكيو  رهاظلا ميظعلا برلا موي يتاي نا لبق مدلا يلا رمقلاو ةملظلا يلا بلقنت سمشلا
 *« برلا مهاعد نيذلا نورشبملاو برلا لاق نا امك صلغتملا نوكي ميلشروا ينو نويهص لبج يف نال صلخي برلا



 ثلاثلا لصفلا ظ ظ

 معلا عسمج عمجأو ا ميلشروأو ادوعي ع درأ نأ نامزلا كلذ فو مايالا كلت ف انأ اه يا لحا نم

 اومسقو ممآلا يف اوددبت نيذلا ليارسا يثاريهو يبعش لجأ. نم كانه مدرعم مكاحل أو طافاشوي يداو يلا مهردحأو

 يل متنا اذامف # اوبرشو رمغلا ضوع نهوعاب يراوجاو يناوزلل نايبصلا اوطعاو اعرق يبعش يلع اوعضوو * يضرا
 مكتافاكم يفاكا ةعرسو ةدححب ىلع رشلا متركذ وا ةاناكم متنا ينومتيفاك له ةبيرغلا ليابقلا ليلج لكو اديصو روص اي

 ميلشروا ينبو ادوهي ينبو * مكلكايه يلا اهومتلخدا يتاديجو يتاراتخمو يبهشدو يتصف متذخا مكنال #* مكسور يف
 يناكآو تلانه مهومتعب ثيح عضرملا نم مهضبنا انااه * مهدودح نم مهوصقت يك نيينانويلا ينبل مهومتعب

 برلا نال ةيصاق ةديعب ةمأ يلا يبسلل مهنوملسيو اذوهي ينب يديأ يف مكتانبو مكينب عفداو د مكسور يف مكتافاكم

 * نيلتاقملا لاجرلا عيمج اي اودعصاو اوعمتجا نيبراحتلا اوضهنا برحلا اوسدق ممالا يلا هذهب اودان * ملكت
 عيمج اي اولخداو اوعمتجا # انا يوقا ينا لقيل هل ةوق ال يذلا بوشغلل مكلجانمو فويسلل مكنيدادف اوعطقا

 لجا نم طافاشوي يداو يلا ممالا عيمج دعصتو ضهنتل # ابراحم نوكي عيدولا كانه اوعمتجاو نيطيحملا ممالا
 ةرصعملا نال اوسود اولخدا رضح فاطقلا نال لجانملا اوحرس #* نيطيحتلا ممالا عيمج زيمال سلجا كانه ينا

 يف بيرق برلا موي نا لجا نم ءاضقلا يداو يف تنحل ناحللا * ترثك مهرورش نال رصاعملا تضاف ةولمم
 هتوص يعي ميلشروا نمو خرصي نويبص نم برلاو # اهءوض بيغت موجنلاو املظي رمقلا»و سمشلا # ءاضقلا يداو
 نكاسلا مكهلا برلا انا ينأ نوملعتو #* ليارسا ينب برلا يوقيو هبعش يلع قفشي برلاو ضرالاو ءامسلا لزازتتو
 مويلا كلذ يف نوكيو # اضيا اهيف نوزوجي ال سنجلا ءابرغلاو ةسدقم .ميلشروا نوكتو سدقملا يلبج يف نويهص يف
 يقسيو برلا تيب نم عوبني جرختيو هايملا ضيفت اذوهي ناردغ عيمجو اببل ليست ماكالاو ةرالح لابجلا رطقت
 الداع امد اوقرها مهنال اذوهي ينب ملاظم نم داسف ةعقب ريصت موداو كاسفلل ريصت رصم * لابحلا يداو

 ,نكسي برلاو وفعا الو مهمد مقتناو »* لايجالا ليج يلا ميلشرواو دبالا يلا نكست ةيذوبيلاو * مهضرأ يف
 ْ ْ ظ * نويهص يف

 ## يبدلا لييوي ةوبن تممت

 يبنلا صوساع جومن باك

 لولا لصفلا

 مايا نو اذوهي هكلس» ايزؤع مايا يف ميلشروا لجا نم اهار ينلا عوقت نم ميراكأ يف تراص ينلا صوماع لاوقا
 يطعا ميلثرروا نمو قطن نويهص نم برلا لاقو #* ةلزلزلا نم نيتنس لبق نم ليارسأ كلم شاوي نب ماعبروي
 اهنع هدرا ال عبارلاو قشمد بيونذ ثالث يلع برلا لاقو * لمركلا سار سبيو ةاعرلا يعارم تننزح هتوص
 نب تاساسا لكاتو ليازح تيب يلا اران .لسراف # ذاعلج يف يتالا لماوهلا ديدح ريشانمب اورشن مهنا لجا نم

 ةيروس بعش يبسيو ارح لاجر نم ةليبق عطقاو نوأ ءارحم نم ناكسلا لصاتساو قشمد قرط رسكأو #* رذه
 م4 8 2 1



 اوبس مبنأ لج نم مهنع هفرصأ ال عبارلا يلعو ةزغ اياطخ كالث يلع برزاا لوقي اذكه ه» برلا لوقي يمسملا

 دودشا نم ناكسلا لضاتساو * اهتاساسا لكاتو ةزغ راوسا يلع اران لسراف ,* ءااموديا يف اوسبحتل نوءولاص يبس
 برلا لوقي اذكه * برلا لوقي ةبيرغلا ليابقلا اياقب كلهتو نورقع يلع يديب لبقاو نالقسع نم ةهليبق 00

 دبع اوركذي ما مو ٠ ءااموديأ ف نوسولاص يبس وسبح مهنا لح نم اهنع هفرصأ 2 عبارلا يلعو روص بوند ثالث يلع

 عبارلا ىلميو مودا بونذ ثالث يلع لا لوقي اذكه # اهتاساسا لكاتو روص راوسا يلع اران لسراف ةوخالا
 ظفحو ةنابشلل ةتبيه فطتخاو ضرآلا يلع اعدوتسم دسفأو تكفيسلاب مهاخا نودرطب مهنا لجأ نم نم ميدع .ةفرصأ 1

 بونذ ثالث يلع برلا لوقي اذكه ه# اهراوسا تاساسا لكاتو قرشملا يلع اران لسراف # رفظلل هتضهن
 ران لعشاو # مهدودح اوعسوي يك نييداعلجلا لماوح اوقش مهنا لجأ نم مبنع هفرصا ال عبارلا 0 نومع ينب
 ' مهتنبك يبسلا يف ابكرلم ريستو ده اهياضقنا مايا يف لزلزتتو بردا موي يف جارصب اهتاساسا لكاتو ةبرلا راوسا 08

 ْ * برلا لوقي اهيمج مهواسور

 ظ يناثلا لصفلا
 "وديا كلم ماع اقرحا و لجا نم مهنع هفرسا 9 عبارل ص باوم و ثالث 7 برلا لوقي اذكه

 0 ينب ترد ثالث لف 0 لرقي اذكه »* برلا لوقي هعم مهلتقا 3 0 ابن مكاحلا لصاتصاو
 يتلا .اهوعنص يتلا مهليطابا مهلضاو هرماوا اوظفتمي ملو برلا سومان اودعبا مهنا لجا ىم منع هفرصا ال عبارلاو
 بوند ثالث يلع برلا لوقي اذكه د ميلشروا, تاساسا لكاتو اذوهي يلع اران لسراف ٠ * اهفلخ مهوابا اهعبت

 لجا نم ضرالا بارت يلع يشاملا ريقفلاو َضغلاب قيدصلا اوعاب مهنا لحا نسم هنع هفرصا 2 عبارلا .يلعو ليارسا

 اسندي يك ابديعب يه ةيراج يلإ الخد هوباو نباو نيعضاوتملا قيرط اولاماو نيكاسملا سور اوعمقو # ةيذحالا |
 * مههلا تميب يف يغابملا نم ارمخ اوبرشو ,مبذملا بنناجب اباهح اوعنص لابح مهبايث اوطير د مههلا سومان

 هلوصاو قوف نم ا تمسسبيو ةطولبلاك ناك يوقو هعافترا ٍةزرالا عافتراك ناك يذلا مهبجو نم يارومألا تمعزن اناو
 تذخاو # نيينارومالا ضرا اوئرتل نس نيعبرا ةيربلا يف مكب تلطحاو رصء ضرا نم مكتدعصا اناو * ثمعت نم
 ارمخ نيسدقتملا متيقسف * برلا لوقي ليارسأ يب دب اي نكت مل هذه له اسيدقت مكنابش نمو ءايبنا مكيانبا نم

 . نوكلبتو # ابصق ةولمملا .ةلججلا ةرمتت امك مكتعت عرمتا انا اه اذه لجال # اوبنتت ال نيليات .ايبنالا مترعاو
 يف برهي نايرعلاو تاردقم يف هبلق دجبو . * هسفن صلخب ال براعملاو هتوق غلبي 2 0يوقلاو هنرعلا نم ةيرلار

 »* برلا لوقي مويلا تكلد

 0 تكااثلا لصفلا 4

 * رصم نم اهتدعصا يتلا ةليبقلا لك يلعو ليارسا تيب اي هب مكيلع برلا ملكت يذلا لوقلا اذه اوعمسا

 ةيلكلاب اعم نانثا قلظنيا #* مكاياطخ عيمج مكنم مقتنا اذه لحال ضرآلا ليابق عيمج نم تفرع مكانا الياق
 ةبيلكلاب هنيرع نم هتوص لبشلا يطعيا ةسيرف هل نكي مل !نا ةباغلا نم دسالا رازيا '* اضعب امهضعب افرعي 'مل نا
 * وايش طبضي نا ريغ نم ضرألا يلع ضفلا رفطيأ صناق ريغ نم ضرالا يلع ريط طتسيا # ءايش بنطتخ# مل نا
 برلا عنصي 2 هنا لجأ نم * برلا هعنصي مل ةئيدم يف ءالب نوكيا بعشلا علبي الف هنليدم يف قوب توصيا

 210 نمذ ملكت هلالا برلا فاخ# 3 اذ نمف رازي دسالا #* ءايبنالا هديبعل بيداتلا فشكي مل نأ ارما هلالا

 يف ةريثك بياجمع اورظناو 0 *لبج يلع اوعمتجا اولوقو رصم روك يلعو نييلصوملا يف روكلا اورمخا , * يبني
 0 :* مهروك يف ةوقشو ام ادلب نور اك نال هيلا لوس امال رك اه الر * اهيف يذلا طلستلاو ايطسو

. 



 وسي

 ماما ةرماس يف ناكسلا ليارسا ونب نوجرخن اذكه نذا ةمعش وا نيقاس دسالا مف نم يعارلا جرخ#إ امك برلا لوقي
 لجا نم ه#* لكلا طباصلا هلالا بنرلا لوقي بسوقعي تميبل اود.شاو ةنهكلا اهيا اوعمسأ * قشمدب ىتلا ةليبقلا

 * برلا لوقي ةريثك رخا تويب دازتستو ةيحاعلا تويبلا كلهتو يفيصلا تميبلا يلع يوتشلا تميبلا برضاو طلخا '

 عبارلا لصفلا

 نيكاسملا تاسيادلاو ريقفلا يلع تايوقتملا ةرماس لبج يف يتاللا ةيناسيبلا تارذوج. اي لوقلا اذه اوعمسا
 ةملسالاب مكنوذخايو مكيلع يتات مايا اه هنا لجا نم هيسيدقب برلا مسقي * برشن يك انوطعا نيبابرال تالياقلا

 ةمارلا لبج يلع نوحرطتو ضعيلا مكضعب هاجت ةارع نوقاستو #2 لجارملا يف نودسفملا نوقرحفلا مكعم نيذلاو
 ةشالثل مكحابذ ةادغلاب متمدقو اوقفانتل مترثكا لاجلجلا يلاو متمثاو ليا تيب يلا متلخد , * هلالا برلا لوقي
 برلا لوقي ليارسا ونب اهبحا اهلك هذه نا لجا نم اوربخا افارتعا اوعدو اجراخ .سومانلا اورقو * مكراشعا مايا
 * برلا لوقي يلا اوعجرت ملو مكعضاوم عيمج يف زبغغلا ةلقو مكندم عيمج يف نانسالا سرض مكيطعا اناو # هلال
 رطما ال ةدحاو ةنيدم يلعو ةدححاو ةئيدم .يلع رطماو فاطقلا نم روهش ةثالث لبق رطملا مكنع تكسما اناو
 بدرشتل ةدحاو ةنيدم يلا ندم ةشثلثو ناتنيدم عمتجتو »* بفجي هيلع رطما مل يذلا سراملاو رطمي دحاو سرام

 مكنيتو مكموركو مكنيتاسب مترثكا ناقريلابو مومسلاب مكتبرض د برلا لوقي يلا اوعجرت مل اذكهو نيلمي الف .ام
 فيسلاب ىتملتقو رصم قيرط يف اتوم مكيلا تللسرا »* برلا لوقي يلا اوعجرت مل اذكهو دودلا مهلكا مكنوتيزو

 اذه لجأ نم * برلا لوقي يلا اوعجرت مل اذكهو رادلا نم جرحملا نوعلا لثم مترصو اروماعو مودسب هللا فسخ
 انا اه يلا لحا نم * ليارسا اي كهلا اوعدتل دعتسا كب عنصا اذكه ينا ينكل ليارسا اي كب عنصا اذكه

 »* همسأ لكلا طباصلا

 سماحلا لصنلا |

 ْ ليارسأ ءارذع موقي نا دوعي 32 نآلا نذشمو طقس ليارسأ تميب + ةيدرم ملاهي :ذخا انا يذلا لوقلا اذه اوعمسا

 فلا جرخ ابنم يتلا ةئيدملا برلا برلا لوقي اذكه هنأ لجا نم # اهميقي نم نوكي سيلو اهضرا يلع تمطقس
 ليارسا تيبل برلا لوقي اذكه هنا لجا نم #* ليارسا تيبل ةرشع يقبتت ةيام اهنم جرخ يتلاو ةيام يقبتن
 يبسي لاجلجلا نال اودعصت ال فلعلا ريب يلعو اولخدت ال لاجلجلا يلاو ليأ تيب اوبلطت الو * نويعتف ينوبلطا
 نم نوكي سيلو هلكاتو فسوي تميب رانلا لثم بسهتلي اليك نويعحتن برلا اوبلطا د نكي مل هناك نوكي ليأ تميبو
 ةادغلاب هلدبمو هيبهمو الك عناصلا * ضرالا يف الدع عضوو امكح العلا يلا عسناصلا برلا »* ليارسأ تسيب يف ينطي

 ارسك مسقملا * همسا لكلا طباضلا هلالا برلا ضرالا لك هجو يلع هقرهمو رجلا ءام يعادلا اليل رابنلا ملظمو الظ

 لجا نم اذه لجال # هولذر رابلا لوقلاو باوبالا يف تمكبملا اوضغبا :* نصح يلع ةوقش بلاجملاو ةوق يلع .
 ةاهتشنم امورك متسرغو اهيف اونكست نلو ةيرغص اتويب متيدب مهنم ةراتخملا ايادهلا متلبقو نيكاسملا سور اوعمقا مهنا

 تاضياقملا نوذخاتو قيدصلا نوسودت ةيوق مكاياطخو ةريثكلا مكبونذب تمملع ينآل © + ارمخ اهنم اوبرشت نلو
 : ال ديجلا اوبلطا *وه ريرش نامزلا نأل يسكسي نامزلا كلذ يف مهنلا اذه لحال * باوبالا ين ءارقفلا تاتكبملا



 تاديجلا انببحاو تاريرشلا انضغبا اولوق اذكه #* لكلا طباضلا هلالا برلا مكعم اذكه نوكيو اويحت يك ريرشلا
 طباصلا هلالا برلا لوقي اذكه اذه لجال * فسوي اياقب لكلا طباصلا هلآلا برلا محري ىك باوبال يف مكحلا أودرو

 * ينئارملا نوملعي نيذلاو ةحانملاو نزحلا حلفلا اعدي ليو ليو يعدي تاقرطلا عيمج ينو ةحانم عراوشلا لك يف لكلا
 وه !نامل برلا موي .نوهتشي نيذلا ليو * برلا لوقي كطسو يف زوجا ٍينا لجأ نم ةحانم قرطلا عيمج بو
 يلا لخديو بدلا هل طقسيو دسالا هحو نم ناسنا بره اذا امك #* رون سيلو ةملظ مكل وه اذه برلا موي مكل
 تضغبا # هوض هل سيل هبابضو رون سيلو ةملظ برلا موي سيلا # ةيدلا هشبنتف طياحلل يلع هدي رقيو هتيب
 تسل مكحلاب دو مكتاقرح* يل متمدق نا هنأ لجا نم #* مكمسأوم يف هحاذ متشأ تسسلو مكدايعا تييصقاو
 *#  هعمسأ تسل كنغارا رامزمو كحباست نحل ينع دعبا #* مكروهظ صالخ رظنا نالا ذنم تسسلو ابلبقا
 نيعبرا ةيربلا يف يل متمدق اياحضو ميابذ له * كلسي ال يذلا يداولا لثم لدعلاو ءاملا لثم مكحلا جرحدتيو

 + مكل اهومتعتص يتلا مهتالاثم نافار مكهلا بكوكو جولوم ةميخ متذخلاو * برلا لوقي ليازسأ تميب اي هس
 ْ ظ * همسأ لكلا طباضلا هللا برلا لوقي قشمد نم دعبال مكيبساف

 00 ظ

 ليارسا تميب اي # اولخد مهو ممألا ءاسور اوفطتقا ةرماس لبج يلع نولكوتيو نويهصب نوردزي نيذلل ليو
 تاريرعلا ةبيرغلا ليابقلل يتلا ثاح يلا كانه نم اولزناو امظعلا ةامح يلا ثلنه نم اوزوجو اورظناو اعيمج اوربعا
 نوسماللاو نوبرتقملا ,وسلا موي يف نولصملا اهيا » مكدودح نم رثكا يه مهدودحا تاكلمملا هذه عيمج نم
 عضرلا لوجتلاو ناعطقلا نم ادجلا نولكالاو مهشررف يلع نومبنلاو ةيجاعلا ةرسالا يلع نودقارلا * ةبذاكلا توبسلا

 نييبسم نوريصي نآلا اذه لجال * فسوي راسكناب ةتبلا اوملاتي ملو ةيركبلا بايطالاب نونهدنيو ةقورملا رمغلا
 ءايربك لك لذرا انا ينا لجا نم هتاذب مسقا برلا نال 9 * ميارفا نم ليغلا ليبص عزتنيو ءايوقالا سار نم
 . * نوتوميف دحاو تيب يف لاجر ةرشع يقبت نأ نوكيو #* اهناكس عيمج عم هتنيدم عرناو هروك تضغباو بوقعي
 دحا كدنعا تيبلا يف مايقلل لوقيو تيبلا نم مهماظع اوجرخل نودمعيو مهصاوخ مهذخاتف ةيقبلا فلغتت
 تيبلا برضيو رماي برلا اه هنا لجا نم د»* برلا. مساب اومسي مل مهنا لجأ نم لوقيف ال لوقيف دوجوم اضيا
 متيدر متنا مكنال ثانالا يف نوتكسيا روغصلا يف ليغلا ضكرتا * تاقيقشتب ريغصلا تميبلاو تاقحسب ميظعلا
 نم #2 نورقلا كسمن انتوقب سيلا نيؤوف#لا ةدحاولا ةملكلاب نوحرفلا اهيا د ةرارملل لدعلا ةرميو بضغلل مكحلا
 * ابراع يداو يتح ةامح يلا اولخدت الا مكقياضتف ةما ليارسا تيب اي مكيلع ريثا انا اه نا لجا .

 ْ ١ 1 عباسلا لصفلا ظ

 بشع لكايل لمكا ذا نوكيو + كلملا غوغ ةبدنجلا اهو ارحم يتالا دارجلا ةقلخب اهو برلا يل رهظا اذكه

 لوقي نوكي ا اذهو اذه يلع بر اي بت 2 * ريغص هنال بوقعي ميقي نم امحار نك بر اي بر اي تلقف ضرالا
 بر اي تلقف * سراملا تلكاو ريثكلا ققمعلا تلكاف رانب ءاضق برلا اعد اذوهو برلا ينارا اذكهه * برلل

 نارا اذكه * برلا لوقي نوكي ال اذهو اذه يلع بر اي بت :* ليلق هنال بوقعي ميقي نم ففكا بير اي
 لاقف اسام تملقف صوماع-اي يرت ام برلا يل لاقو * سام هديبو سام نم روس يلع فقاو لجر اذوهو برلا
 ليارسا دياومو كعضلا لكايه انفتو * اضيا هليزا دوعا الو ليارسا ىبعش طسو يف اسام عضا انا اه برلا يل

 حفص الياق ليارسا كلم ماعبروي يلا ليا تميب نهاك ايصومأ لسراو * فيسلاب ماعبروي تميب يلع موقاو نوبرختو



. 

 قوش | دكخ 01 لعل نت ارق هميم لمت ”نئرألا :يناطتسلا تينا. قر ارنا تقنع ظنوا انقل ضوبلاط كاعم
 ىلا برهاو دمعا رظان اي صوماعل ايصوعأ لاقو #* هضرأ نم ايبسم قاسي ليارساو ماعبروي تومي فيسب صوماع
 * ةكلمملا تيبو كلملا سذق هنال دعب بئنتت ال ليا تيب يلعو #* يبنتت كانهو شع كانهو اذوهي ضرا

 نم برلا ينذخاف د توت طاقلو تمثك زعملا يعار نكل يبن نبا الو ايمن انا نكا مل ايصومأل لاقو صوماع باجاف
 يبعش ىلع بنتت آل لوقت تننأ برلا لوق عمسا نآلاو »* ليارسأ يبعش يلع بنت دمعا برلا يإ لاقو منغلا
 كونبو رت ةثيدملا يف كتارما برلا لوقي اذكه اذه لجل * بوقعي تيب يلع اعومج عمج الو ليارسا
 ' + هضرا نم ايبسم قاسي ليارساو تومت ةسجن ضرا يفييتمناو لبعلاب ساقت كضراو نوطقسي فيسلاب كتانبو

 ْ نماثلا ل صفلا

 لجالا يتا برلا يل لاقف سناق ءانا تلقف صوماع اي يرت ام يل لاقو * صناق ءانا اذاو برلا ينرا اذكه
 نوطقاسلا برلا لوقي مويلا كلذ ين لكيهلا مباذم لولوتو #* دعب مهنع هليزا دوعا تمسلو ليارسأ يبعش يلع
 نيكاسملا يلع نووقتيو ةادغلاب ريقفلا نوقياضي نيذلا اهيا هذه اوعمسا * اتوكس حرطا عضوم لك فو ريثك
 عنصنو ةهصلا ربكنو اريغص اليك عنصنل زونكلا متفنف توبسلاو عيبنف ربشلا زوجي يتم نولياقلا * ضرالا نم
 .ايربك ىلع مسقي برلا *رمهتن ةلغ لك نمو ةيذحالا ضوع عضاوتملاو قرولاب نيكاسملا عاتبنل  املاظ انازيم
 اهلجا ربنلا لثثم دعصبو اهيف نكاس لك حونيو ضرآلا لزلزتت 2 هذهبو # ةياغلل مكلامعا عيمج يسني نا بوقعي
 يلع رونلا ملظيو راهنلا فصن سمشلا بيغت هلالا برلا لوقي مويلا كللذ ف نوكيو د رصم رهن لدم لزنيو
 سار لك يلعو اسم وقح لك يلع عفراو جون يلا مكتاحبست عيمجو نزح يلا مكدايعا بلقاو #*راهنلا ف ضرالا
 ضرالا يلع اعوج لسراو ببرلا لوقي يتات مايا اه * عجولا موي لثم هعم نيذلاو بيبحلا نزح لثم هعضاو اعرق
 قراشملا يلا ءايبرجلا نمو رحببلا يلا هايملا عزعزتتو *  بدرلا لوق عامسل اعوج نكل ءام شطع الو زبخ عوج سيل
 م شطعلاب نابشلاو ناسحلا يراذعلا ينفت مويلا كلذ يف * برلا لوقي هنودج الو برلا لوق نيبلاط نوعرسي
 * دعب نوموقي الو نوطقسيو عبس ريب اي كلبلا يحو ناد اي كلهلا يح نولوقيو ةرماس نارفغب نوفلح نيذلا

 عساتلا لصفلا

 مهلتقا مهاياقبو عيمجلا سور يف عطقاو زيلاهدلا لرلزتتف مبذملا برضا لاقو ميذملا يلع امياق بزلا تيإر
  اودعصي ناو يدي مهدعصت كانه نم ميحجلا يلا اوطبهي نأ * جان مهنم اوجني الو براه مهنم برهي لو فيسب
 ينيع نع أوميغتي نأو مهذخاو شتفأ كانه نرسم لمركلا سأر ف اوسخ نأ نو مهردحأ كااده نح ,اهسلا يلا

 فيسلا رما كانه مهنادعا هجو ماما يبسلا يف اوضمي ناو د مهشينيف نينتلا رم كانه نم رحبلا قامعا يف

 نزعتو اهلزلزيف ضرالا لك سملي لكلا طباصلا هللا برلا برلاو + تاريغلل ال رورشلل :مهيلع ينيع تبثاو مهلتقيف
 ضرالا يلع سسوملاو هدوعص ءامسلا يف ينابلا * رصم رهن لثم ردو اهواضتنا رهنلا لثم دعصيو اهينكاس عيمج
 يإ متنا شوبهلل ينب لثم سيلا # همسا لكلا طباضلا هلا برلا ضرالا هجو يلع هقرهمو رحبلا ءام يعادلا هدع
 * ةرفحلا نم نييماشلاو ةيقوذابت نم ةبيرغلا ليابقلاو رصم سم هتدعصا ليارسا سيلا برلا لوقي ليارسا ينب اي
 لوقي بوقعي تيب عزنا ءاضقنالا يلا سيل هنا ينكل ضرالا هجو نم اهليزاو ةاطخلا ةكلمم يلع هلالا برلا انيع اه
 يلع راسكنالا طقسي الو لابرغلاب لبرغي امك ممألا عيمج يف ليارسأ تسيب يرذاو رمأ انا اه هنا لحا نم ه» برلا

 ميقا مويلا كلذ يف #* رورشلا انيلع نوكت الو برتقت ال نيلياقلا يبعش ةاطخ عيمج نوطقسي فيسلاب * ضرال
 برلا سانلا اياقب بلطت يك # رهدلا ماياك اهينباو اهتامودهم ميقاو اهنم طقس ام يبباو تمطقس يتلا دواد ةميخ

 سرادلا كرديف برلا لوقي يتات مايا اه د هذه عناصلا برلا لوقي مهيلع يمسا يعد نيذلا ممالا عيمجو



 0 يبعش يبس تراو * اسيرغ ريصت ماكالا عيمجو ةوالح لابجهلا رطقتو عررلا ف بنعلا ياضنب و فاطقلا

 يلع عهرغاو -+ اهتارمث نولكايو نيتاسب نوسرغيو اهرمخ نوبرشيو امورك نوسرغيو ينودكسيو -مينافلا ندملا نونبيو
 *« لكلا طباصلا برلا لوقي اهايا مبتيطعا يلا مهضرا نم نآلا ذنم نوعلقي الو مهضرأ

 7 يبنلا صوماع وبل تنسمهت

9 

 يبنلا ايذبوع هوبن باتك

 . 0 لوالا لصفلا

 اهيلع مقنو د ارموت ممالا يلا ءاوتحا لسراو برلا لبق نم اعامس مّتعمس مودال هلا برلا ليقي اذكه ايذبوع ايور
 قوقش يف نكاسلا اهيا كلعفر كبلت ءايربك # ةياغلا ىلا ناهم تنا ممالا يف اريغص كتيطعا اه * برعلل
 بكاوكلا .نيب تمعضو ناو رسنلا لثم' تعفترا نا * ضرالا يلع ٍينردح نم هبلق يف الياق هنكسم ةعفترملا روهصلا
 سيلا تمحرط ثيح ليللا صوصل وأ كيلا اولخد قارسلا ناك نا * برلا لوقي تكردحا كانه نم كشع

 يلا * هتايبحم تذخاو صيع شتف فيك # ةراعب اوكرت اما اولخد نوفاطقلا ناك ناو مهل فافكلا اوقرس
 مهن كل سيل كتحت نماكم اوعضو نوملاسملا كلاجر كيلع اووقت كومواق كدهع لاجر عيمج كولسرا تادودح'
 نيذلا تاع عزجمتو 2 صيع لبج نم مهنلاو مودا نم ءامكلا كلها برلا لوقي مويلا كلذ يف * مب

 عزنتو يزخلا كاشغيو بوقعي كيخال يذلا قافنلاو ميذلا لجال * صيع لبج نم ناسنالا عزني يك ناماث نم
 يلعو هباوبا يلا اولخد ءابرغلاو هتوق سنجلا ءابرغلا اوبس موي يف ههاجت تممق يذلا مويلا ذنم # دبالا يلا

 ادوهي يببب تممشت الو .ابرغلا موي يف كيخا موي رظنت الو * مهنم دحاو لثم تمنك تنناو اعرق اوعضو ميلشروأ
 تننا رظنت الو مهباعتا موي يف بوعشلا باوبا يلا لخدت او #* ةدشلا موي يف لوقلاب مظعتت الو مهكاله موي ين

 مهم نيضلخت# لباتيتل يبت انه ىلع مونت ذو * مهتاله موي يف مهشيج يلع طيمت الو مهترم موي ين مهعمج
 نوكي اذكه تمعنص امك ممألا لك يلع بيرق برلا موي نا لجأ نم » قيضلا موي يف مهنم نيبراهلا سبحت الو

 نوبرشي ارمخ معألا عسيمج برشت سدقملا يبج يلع تبرش امك هنأ لجحآ نم * كسار يلع كتافاكم افاكت كل

 نيذلا بوقعي تيب ثريو اسدقم نوكيو صالخلا نوكي نويهص لبج ينو # اونوكي مل مهناك نونوكيو نولزنيو
 لماح نوكي الو مهنولكايو مهب نوقرتحتو ابصق صيع تميبو ابيبل فسوي تميبو اران بوقعي تيب نوكيو #* مهوئرو

 ليابقلا .ارهصلا ا ثربو * ملكت برلا نا لجا نسم صيع تميإ يف ران ظ

 نييناعنكلا ضرا ليارسا ينبل وه يبسلا سارو # ةيذاعلجلاو نيماينبو ةرماَس ةعتبو ميارفا لبج نوثريو ةبيرغلا
 : اومقتنيل نويبص لبج نم نوصلغتملا لاحرلا دعصتو * باجحان ندم نوثري انارفا يلا ميلشروا يبسو فراوصلا يلاو

 ' + برلل ةكلمملا نوكتو صيع لبج نم



 يبنلا نانوي هوبن باتك

 ظ لوالا لصفلا .
 اهرش حأرص نآل اهيف 08 ةميظعلا اديدملا يرددل ١ ضمأو مق :« الياق ينامأ نبأ نانوي يلا برلا لوق ناكو

 يطعاف يسيس 0 درت يلا ةرياس ةنيفس دجوف افأي يلإ ردعلأو برلا هحو نم سيسرت 2 وي ناوي ماظن * يلا دعص

 0 راه لا يف اميظع امير مانا برلاو #* بلا هجو نم سيسرت | مهعم حلقي اهيل دعصو اهارك .
 يف ينلا اوال نم اند ارهتسا يلا تنرلا ىلا ارعرتفو نحمل قرفق - */رسكدتل ةنيفسلا تطروتو رحملا ف
 كلاب ام هل لاقو سيارلا هيلا مدقتف #* رخو مانو ةنيفسلا نآعب يلا نانوي لزنف مبنم اوففخيل رحبلا يلا ةنيفسلا

 نم لجأ نم فرعنو اعرق عضن اولاعت هقيفرل دحاو لك لاقو * كلهن الو هللا انصلختب لعل كهلا عداو مق رحت
 ام رشلا اذه انيف راص !ذام لجا نم انربخا هل اولاقف د نانوي يلع ةعرقلا تمعقوف اعرق اوعضوف رشلا اذه انيلع راص
 برلل دبع انأ مهل لاقف 3 كننأ بععش يأ نمو تننأ روع هيأ نمو يضمت نيأ ياو تيتا نيل نمو «كلمع وه

 اذامل هل اولاقو اميظع افوخ لاجرلا فاحف # ةسبايلاو رحبلا عنص يذلا وه هدبعا يذلاو ءامسلا هلآ برلا دبعا انأو
 كب عنمصن الام هل اولاقف » مهربخأ هنال ابراه 01 اوملع لاجرلا نأ د ا

 مكنع رخبلا نكسيف رحببلا يف ينوقلاو ينوعفرا نانوي مهل لاقف د اجوم رثكالاب ماقاو جاه رحبلا .نال انع رحجلا نكسيف
 ملف ضرالا يلا اهودري نأ لاجرلا دبجف ٠ * مكيلع راع ميظعلا جوملا اذه يلجلل نا تمملع انا نا لجا نم
 ا اي ال اولاقو بمرلا يلا اوخرصف د مهيلع رثكالاب ءاقو يله رحبلا نال اوعيطتسي
 رحملا يف هوقلاو نانوي اوذخاو + تمعنص تدرا امك بر اي تننا كنا لجا نم الداع امد انيلع طعت الو ناسنالا

 * اروذن اورذنو بر ميابذ اوحبذو اميظع افوخ برلا لاجرلا فاخو # هعزعزت نمر بحملا فقوف

 يناثلا لصفلا

 يللا نانوي يلسو * لايل ثلثو مايا نلت ٍتوعلا نطب يف نانوي ناكو نانوي حلتبيلا اميظع 1 برلا رمأو

 ناو * يلع تزاج كجاوماو كلاوها عيمسزاهالا 7 تاطاحاو م ١ بلق : قامعا يا ل * رع
 معلا يب طاخا يبتلى ءاملا ينفنتكا * سدقملا كلكيه يلا رظنأ نأ 75 كو يوك يك

 داسفلا نم دعصتلف ةيرهد ةطباض اهسيراتم يتلا ضرالا يلا تلزن # لابجلا قوقش يف يسار تمسرا ريخالا
 + ينل كلكيه يلا يتالص كيلا يتاتف برلا تركذ يسفن ايما * يبههلا برلا 9 كيلا يتايح

 هايا كيفوا هترذن يذلاو كلل مبذا فارتعاو عيبست توصب اناو  مهتمحر اوكرت بذكلاو ليطابالا اوظفاح
 * سبيلا يلا نانوي يقلاف توهلا برلا رماو بر اي يمالغأ

 ثكااثلا لصفلا 0

 , لبق نم يذلا ءادنلاك اهيف كانو ةميظعلا ةنيدنهلا يونين يلا ضماو مق # الياق ا يل يلا برلا لوق ناكو
 مخ هلا ةميطم ةنيدم ونيف تاكو بلا همك اك يوما يلا يشي نوي منغ 000 ا



 * مهريغص يلا مهريبك نم احوسم اوسبلو اموص اودانو هللاب يوئين لاجر تننماف » فسخل يوئينو مايا ةثالث

 ليقو يدونو # دامرلا يلع سلجو اعسم سبلو هنع هتلح عزنو هيسرك نع ماقف يونين كلم يلا لوقلا برنقاو
 اوبرشي الو اوعترب الو .ايش اوقوذي ال منغلاو رقبلاو مياهبلاو سانلا نيلياق هيامظع لبق نمو كلملا لبق نم يونين يف

 يذلا ملظلا نعو ةريرشلا هقيرط نع دحاو لك عجرو دادتماب هللا يلا اوخرصو ماها يانا يردفلا سلو
 مهنأ ميلامعأ هللا رظنو » كلهن هو هيضخ نع عيججريو فطعتيو هللا بوتي له ملع نم * نيلياق مهيدي يف

 ظ هب ميسي يو هعاسيل دب لك يذلا رثلا نع هللا ثنو هريرشلا عينرط نع ارعج

 عبارلا لصفلا

 نا اهب يحاك يتلا يتاملك هذه سيلا بر اي لاقو برلا يلا وم * شبقناو اميظع انزح نانوي نزح ظ

 تريبا نأ 9 ديح هنال ينم يسغذ د برلا ديسلا اهيأ نالأو سانا رورش ىلع بمياتو ةمحرلا ريثكو ولا

 * توملا يلا انا ادح تدرح لاقف ادح تننا تنزح هىق نانويل برلا لاقف ايحا نا نم رئكالاب

 نوكي ام يري نا يلا لظلا يف اهتحن شلجو ةلظم كانه هل عنصو ةنيدملا ةلابق سلجو ةئيدملا نم نانوي جرخو
 نانوي حرفف هبرك نم هللظيل هسار قوف لظ نوكيل نانوي سار يلع دعصف انيطقي هللا برلا رماف + ةنيدملا يف
 سمشلا تقرشا امل ناكر ' * فجو نيطقيلا تبرض ةادغلاب ةيرحس ةدود هللا رماو # اميظع احرف نيطقيلاب
 نا يل ديج لاقو هسفن هن يئرو هسفن ترغصنف نانوي سار يلع سمشلا تمربرصضو ةقركت موهس عبر هلالا برلا رماف

 يلا ادج تنزح لاقف نيطقيلا يلع ادج تنا تنزحا نانويل هللا برلا لاقف # ايحا نا نم رثكالب توما
 يا وا دول ب وياي دو يما جوبا يامي يعامل مايو 0

 م ا ل را

 ممن مسمع سس مل دع ميس لا

 يبنلا اخيم موبن باتك

 لوالا لصفلا

 ةرماس يلع مهار نيذلا لجا نم اذوهي كلام ايقزحو زاخاو ماثاوي مايا يف يئاروم نب اخنيلع يلا برلا لوق ناكو'
 برلا ةدابشلل مكيف برلا نوكيو ابيف نيذلا ععيمجو ضرالا تصنتلو لاوقألا بوعشلا ابيا ريما * ميلشرواو

 عزعزتتو * ضرالا ياعأ يلع دعصيو ءاطيو هعضوم نم يرخ# برلا اه هنا لجا نم * سدقملا هتيب نم

 قانن لجأ نم + رادعللا يف لزانلا ءاملا لثمو رانلا هجو نم عمشلا لثم ةيدولل بوذتو هتحت نم لابهلا

 نسل اذوبهي تيب ةيطخ“ يه انو ةرماس سيلا برقعي قاغن وه ام ليارسا تسيب ةيطخ لحالو اهلك هذه بوقعي

 لك نوعطقيو #* اهتاماسأ بفغشكاو ءاضفلل اهتراهح حرطاو مرك ةسرغو لقح ةشيرع ةرماس عضاو * ميلشروا

 نمو ةينازلا رجأ نم تععمج اهنأ لجا نم الهلل مهعضا اهناثوا عيمجو رانلاب اهرحا عيمج نوقرح#و اهتاتوحن#



 لثم انزحو نينانتلا لثم ةحانم عنصت ةنايرعو ةيفاح ريست حونتو ددعت اذه لجا نم * تفسغلا ةينازلا رجا
 »* ميلشروا يلا يبعش باب يتح تسملو اذوهي يلا تنتا اهنا لجا نم تددشت اهتبرض نال * يوا تانب
 اهندم ةنكاسلا د مككحتل ضرالا اوسحا كتل تيب نم اونبت ال ميكا يف نيذلاو اومظعت ال ثاج يف نيذلا اهيا
 ةنكاسل تاحلاصلاب ءادتبا نم # مكنم عجولا يرض ذخات اهبناجبب انيب بدنتل قارعلا ةنكاسلا جرحت مل انسح
 سار سيل ةنكاس ناسرفلاو تابكرملا تعقعق * ميلشروا باب. يلع برلا لبق نم تلزن رورشلا نال عاجوالا
 ثاح تثاريم لا نيلوسرملا ي طعت اذه لجال .»* ليارسأ بر تادجو كيف هنال نويهص هبال يه اهتيطخ

 يبا دجع يتاي مالذا يلا ثاريملا سيخل ةنكاس ةئرو اوبلج يتح # ليارسا كولمل اخرف تراص ةيوقلا تويبلا
 ا أودبس منال رسنلا لدم كنز يعسوأ ملا تادإل ا يلع يرحو حو يقلحا * ليارسأ

 يناثلا لصنلا
 دللأ يلا أوعفرب مل مل مهنا لجا نم اعم راهنلا ين اهنولمكيو مهدقارم يف رورشلا يلعافو باعتالا يركفم تراص

 0 : هئاريمو لجرلا هتيبو لجرلا انتادتخاو تويبلا يلع 0 مانيلا اوفطتخاو لوقحلا اوهتشاو * مهيديا
 تتتولا نأل نيميقتسم نوشمت 2و اينم مكباقر ىنوعفرت ال ١ ةليبتلا هذه يلع ركنا انا اه برلا لوقي اذكه اذه

 مسق يبعش سرام ةوتشب انيقش اليات نيعلتب حون مانيو لثم مكيلع ذخوي مويلا كلذ يف * هتغب نوكي ريرشلا
 : برلا ةعامج يف ةعرقلاب لبح عضاو كل نوكي ل اذه لج تسين د : دريل هعنمي نم نكي ملو لبحلاب
 لامعألا هذها برا حور بسغغأ بوقعي تميب راعلا يضقي 282 لياقلا نال د هذه يلع اوعمدت الو عوعمدب اوكبت 1

 هدلج اوهلس هتمالس ةلابق دعا ماق يبعش مادق نمو  ةميقتسم كاف هعم يه ةديج هلاوقا سيلا يه مهل
 ةريرشلا مهلامعا لجال مهميعن تويب نم نوحرطي يبعش اومدقم اذه لجال هل اروسكم ٍءاجرلا اوليزيل
 متادر ط 0 مت دسف 0 لجا نم ةحار هذه كلل تسسيل هنآل ضمأاو مت »* ةيرهدلا لابمجلل أوبرتقأ اويصقا

 00 عمجا * بعشلا اذه ةرطق نم نوكيو اركسو ارمخ كلل رطق ابذك ماقأ حور #* درطي دحاو نم سيلو
 5 عيطق 6 ةنِم 3 فارخ 0-0 عضا اعيمج ليارسا اياقب مهبتقأ لبتقم نا ل

 * مهمدقتي برلأو مههجو مادق ةملثلا لجال سانلا نم نورفي #* مهدقرم

 كلاثلا لصفلا ظ

 أي مكحلا اوفرعت نا مكل يغبني سيلا ليارسا تيب اياقب ايو بوقعي تميب ءاسور اي هذه اوعمسا لوقيو
 ارولسو يبعش موكل اولكا امك #* مهماظع نم مهموحتو مهنم مهدولج يغطاخ رورشلا يبلاطو ؛ تانسهعلا يضغبم
 برلل نوخرصي اذكه « ردقلا يف معللا لثمو لجرملا يف مهلا لثم اهوعضبو مهءاظع اوضرو مهماظع ل درع
 برلا لوقي اذكه * مهيلع مهلامعأب اوثبحخ مننا لما نه نرامرلا كاد ىف مدهنع ةيبحو فرصيو مه بر جتسي لو

 * ابرح هيلع اوماتا مهمف يف اهطعا ملو ةمالس هل نودانيو مهنانساب نوضعي نيذلا يبعش نولضي نيذلا ءايبنالا يلع
 راهنلا مهيلع ملظيو ءايبنالا يلع سمشلا برغتو فيرعنلا نم ةملظلا مكل نوكتو ايورلا نم ليل مكل نوكي اذه لجال
 * مهعهسي نم نوكي ل هنا لجأ نم ,اواه عيمج مييلع مديو نيفارعلا يلع 0 تامادملا نوري نيذلا يزخاو

 تميب يمدقم اي هذه اوعمسا »* هاياطخب ليارساو هقافنب بوقعي اوريخبل برلا حورب ةوق لمكا 2 انا. تنك نأ

 ءامدلاب نويهص نوئبي نيذلا * تاميقتسملا عيمج نوجوعيو مكحلا نولذري نيذلا ليارسأ تيب اياقبو بوقعب
 اوحارتسا برلا يلعو ةضنلاب اومجن اهوايبناو ةرجالاب اوباجا اهتنيكو اشررلاب اومكح اهومدقم د ملاظملاب ميلشرواو
 نوكت ميلشرواو لقح لثم برغت نويهص مكلجا نم اذه لحال : رورش انيلع يتاي 3 انيف وه برلا سيلا نيلياق

 » باغلا ةضور لثم تميبلا لبجو ةشيرع لثم
070 



 اوبس مهنأ لجا نم مهنع هفرصأ ال عبارلا يلعو ة ةرغ اياطخ ثالث يلع برلا لوقي اذكه د برلا لوقي يعسملا

 دودشأ نم ناكسلا لضاتساو #* اهتاساسا لكاتو ةزغ راوصا يلع اران لسراف ,* ءااموديا يف اوسبحتل نوءولاص يبس
 برلا لوقي اذكه * برلا لوقي ةبيرغلا ليابقلا اياقب كلهتو نورقع يلع يديب لبقاو نالقسع نم ةليبق ردت

 دبع اوركذي مل مو ٠ .ااموديأ ف نوسولاص يبس وسبح مهنا لحآأ نم اهنع هفرصأ 2 عبارلا يلعو روص بوند ثالث يلع

 عبارلا ىلعو مودا بونذ ثالث يلع ىلا لوقي اذكه ه»* ابتاساسأ لكاتو روص راوسا يلع أران لصراف ةوخالا

 ظفحو ةنابشلل ةتبيه فطتخاو ضرألا يع اعدوكسم دسفأو فيسلاب مهاخأ نودرلطب مهنا لحا 0 مدهدع هرم 1

 بوند كالت 3 برلا لوقي اذكه د اهراوسأ تاساسا لكاتو قرشملا يلع ار أوان نسرافا »* رفظلل هتصهن

 اراد لفخاوب + هادودخ ارفسوب ىف نيني اعلجلا لماوح اوقش.: مهنا لجا نم مبنع هفرصأ ال عبارلا ب نومع يب
 ' مهتحبك يبسلا يف اهكرلم ريستو د اهياضقنا مايا يف لزلزتتو برها موي يف جارصب اهتاساسا لكاتو ةبرلا راوسا يلع
 ْ * برلا لوقي اهيمج مهواسورو

 يناثلا كنففلا'

 ,ااعوديا كلم .ماظع اوقرحا مهنأ لجأ نم مهنع هفرصأ ال جبارلا يلعو باوم بونذ ثالث يلع برلا لوقي اذكه

 * قوبلا توصبو حارصب ةوقلا مدعب باوم ترمتو اهندم تاساسأ لكاتف باوم يلع ار أران لسراف * سلكلل

 اذوب ىنب بوند ثالث يلع برلا لوقي اذكه »* برلا لوقي هعم مهلتقأ اهياسور عيمجو ابنمع مكاحلا لصاتصاو

 يتلا .اهوعنص يتلا مهليطابا مهتلضاو هرماوا اوظفح ملو بررلا سومان اودعبا مبنا لجا نم مدع هفرصأ الا عبارلاو
 بونذ ثالث يلع برلا لوقي اذكه د ميلشروا, تاماسا لكاتو اذرهي يلع اران لسراف ٠ * اهفلخ مهرابا اهعبت
 لجا نم ضرالا بارت يلع يشلملا ريقفلاو ةَضفلاب قيدصلا اوعاب مهلا لجا نم هنه هفرصأ ال عبارلا .يلعو ليارسا

 اسندي يك اهنيعب يه ةيراج يلا الخد هوباو نباو نيعضاوتملا قيرط اولاماو نيكاسملا سر اوعمتو  ةيذحالا |
 * مههلا تيب يف يغنابملا نم ارمخ اوبرشو ميذملا بناجبب اباهح اوعنص لابح مهبايث اوطبر د مههلا سومان
 هلوصاو قوف نم هترمث تسسبيو ةطولبلا» ناك يوقو هعافترا ةزرألا عافتراك ناك يذلا مهبجو نم يارومالا تمعزن اناو
 تدخاوب 8 يبن اروخاا ورا ارثرتلا نبت يعبر ةيربلا ا عك. قاقج او رص ضرار ةلواديتس] اناو 3 تدع نب
 ارمخ نيسدقتملا متيقسف « برلا لوقي ليارسأ يب تب اي نكت مل هذه له اسيدقت مكنابش نمو ءايبنأ مكيانبا نم

 ..نوكلبتر + بصق ةرلمما ةلجتلا غرمتت امك مكنت عرمتا انا اه اذه لجلل * اوينتت ال نيلياق ءايبنالا مترماو

 يف برهي نايرعلاو تاردقم يف هبلق دجيو . * هسفن صاخب ال براحصلاو هتوق غلبي ال'يرفلاو عيرسلا نم بدربلاب
 *» برلأ لوقي مودل كلذ

 > كااثلا لصفلا 7
 *: رصم نم اهتدعصا ينلا ةليبقلا لك يلعو ليارسا تيب اي هب مكيلع برلا ملكت يذلا لوقلا اذه اوعمسا

 ةيلكلاب اعم نانثا قلظنيا #* مكاياطخ عيمج مكنم مقتنا اذه لجال ضرالا ليابق عيمج نم تفرع مكانا الياق
 ةبيلكلاب هنيرع نم هتوص لبشلا يطعيا ةسيرف هل نكي مل ايأ ةباغلا نم دسالا رازيا اضعب امهضعب انرعي ' مل نا

 * وايش طبصي نأ ريغ نم ضرالا يلع ضفلا رفطيا صناق ريغ نم ضرالا يلع ريط طقسيا #4 ءايش بنطتخ# مل نا

 برلا عنصي 2 هنأ لحآ نم *+ برلا هعدصب مل دديدم ف ءالب نوكيا تا علب الف هنيدم ف قوب توصيا

 ال اذ نمف ملكت هلالا برلا فاخيإ ال اذ نمذ رازي دسالا # ءايبنالا هديبعلا بيردالا فشكي مل نا ارما هلالا
 ف ةريثك بيامع اورظناو ةرماس *لبح يلع اوعمتجا اولوقو رصم روك يزلعوب نيجانت وملا يف روكلا أءربخا يبني

 لحآل »+ مهروك 5 : ةوقشو املظ ن وزدكي يذلا برلأ لوقي اهعاما نوكي ام 5 1 *: اهيف يذلا طلستلاو 5

. 



 يو

 اذكه #* كلروك فطتختو كتوق كنع لوزتو بيرت كلوح نم يتلا ضرآلاو روص اي هلالا برلا لوقي اذكه اذه

 ماما ةرماس يف ناكسلا ليارسا ونب نوجرخ اذكه نذا ةمعش وا نيقاس دسالا مف نم يعارلا جرخ# امك برلا لوقي
 لجا نم # لكلا طباضلا هلالا بررلا لوقي بوقعي تسيب اودبهشاو ةنهكلا اهيا أوعمسا * قشمدب يتلا ةليبقلا

 * برلا لوقي ةريثك رخا تويب دارتستو ةيحاعلا تويبلا تللهتو ينيصلا تميبلا يلع يوتشلا تميبلا برضاو طلخا

 ض عبارلا لصفلا
 نيكاسملا تاسيادلاو ريقفلا يلع تايوقتملا ةرمام لبج يف يتاللا ةيناسيبلا تارذوج اي لوقلا اذه اوعمسا

 ةعاسالاب مكنوذخايو مكيلع يتات مايا اه هنا لجا نم هيسيدقب برلا مسقي »* برشن يك انوطعا نيبابرال تالياقلا

 ةمارلا لبج يلع نوحرطتو ضعيلا مكضعب هاجت ةارع نوقاستو #2 لجارملا يف نودسفملا نوقرحفلا مكعم نيذلاو
 ةثالثل مكميابذ ةادغلاب متمدقو اوقفاننل مترثكا لاجلجلا يلاو متمثاو ليا تيب يلا متلخد , * هلالا برلا لوقي
 برلا لوقي ليارسا ونب اهبحأ اهلك هذه نأ لجأ نم اوربخا افارتعا اوعدو اجراخ ,سومانلا اورقو * مكراشعا مايا
 * برلا لوقي يلا اوعجرت ملو مكعضاوم عيمج يف ربحتلا ةلقو مكندم عيمج يف نانسالا سرض مكيطعا اناو # هلالا
 رطما ال ةدحاو ةنيدم يلعو ةدحاو ةنيدم .يلع رطماو فاطقلا نم روهش ةثلُث لبق رطملا مكذع تكسما اناو
 بترشتل ةدحاو ةئيدم يلا ندم ةئالثو ناتنيدم عمتجتو »* بفج هيلع رطما مل يذلا سراملاو رطمي دحاو سرام

 مكنيتو مكموركو مكنيتاسب مترثكا ناقريلابو مومسلاب مكتبرض د بنرلا لوقي يلا اوعجرت مل اذكهو نيلمي الف ءام
 فيسلاب ىسلتقو رصم قيرط يف اتوم مكيلا تلسرا »* برلا لوقي يلا اوعجرت مل اذكهو دودلا مهلكأ مكنوتيزو
 امك مكب يرفسخ * برلا لوقي يلا اوعجرت مل اذكهو يبضغب رانب مكركاسع تميهداو مكلويخ يبس عم مكنابش
 اذه لجا نم »* برلا لوقي يلا اوعجرت مل اذكهو راغلا نم جرخملا دوعلا لثم مترصو اروماعو مودسب هللا فسخ
 انا اه يلا لجا نم #+ ليارسا اي كهلا اوعدتل دعتسا كب عنصا اذكه ينا ينكل ليارسا اي كب عنصا اذكه
 برلا ضرالا يلاعا يلع بكارلاو اباجنو اسلغ عناصلا هحيسمب رشبلا ربخمو ميرلا قلاخو دعرلا تببم
 * همسأ لكلا طباصلا

 سماحلا لصفلا

 ' ليارسا ءارذع موقي نا دوعي ال نآلا ذنمو طقس ليارسا تيب »+ ةيثرم مههاهب هذخا انا يذلا لوقلا اذه اوعمسا
 فلا جرخ ابنم يتلا ةنيدملا برلا برلا لوقي اذكه هنا لجا نم # اهميقي نم نوكي سيلو اهضرا يلع تمطقس
 ليارساأ تييبل برلا لوقي اذكه هنا لجا نم #* ليارسا تيبل ةرشع يقبنت ةيام ابنم جرخ ينلاو هيام يقبتف
 يبسي لاجلجلا نال اودعصت ال فعلا ريب يلعو اولخدت ١ لاجلجلا يلاو ليا تيب اوبلطت الف + نويعتف ينوبلطا
 نم نوكي سيلو هلكاتو فسوي تميب رانلا لثم بسهتلي اليك نويصتث برلا اوبلطا د نكي مل هناك نوكي ليا تيبو

 ارسك مسقملا د همسا لكلا طباضلا هلالا برلا ضرالا لك هجو يلع هقرهمو رمجبلا ءام يعادلا اليل رابنلا ملظمو الظ

 لجا نم اذه لجال #* هولذر رابلا لوقلاو باوبالا يف تمكبملا اوضغبا * نصح يلع ةوقش بملاجملاو ةوق يلع
 ةاهتشنم امورك متسرغو اهيف اونكست نلو ةيرخ“ اتويب متيدب مهنم ةراتخملا ايادهلا متلبقو نيكاسملا سور اوعمقا مهنا

 تاضياقملا نوذخاتو قيدصلا نوسودت ةيوق مكاياطخو ةريثكلا مكبونذب ىمملع ٍنآل + ارمخ اهنم اوبرشت نلو
 ' ال ديجلا اوبلطا * وه ريرش نامزلا نال تكسي نامزلا كلذ يف مهنلا اذه لجال * باوبالا يف ءارقفلا تاتكبملا



 تاديجلا انببحاو تاريرشلا انضغبا اولوق اذكه #* لكلا طباضلا هلالا برلا مكعم اذكه نوكيو اويحت يك ريرشلا
 طباصلا هلالا برلا لوقي اذكه اذه لجال + فسوي اياقب لكلا طباصلا هلالا برلا محري ىك باوبال يف مكحلا اودرو
 * يئارملا نوملعي نيذلاو ةحانملاو نزحل ملفلا اعدي ليو ليو يعدي تاقرطلا عيمج فو ةحانم عراوشلا لك يف لكلا
 وه انامل برلا موي .نوهتشي نيذلا ليو * برلا لوقي كطسو يف زوجا ين لجا نم ةحانم قرطلا عيمج بو
 يلا لخديو بدلا هل طقسيو دسالا هجو نع ناسنأ بره ادا امك » رون سيلو ةملظ مكل وه اذه برلا موي مكل

 كتضخغبا + ءوض هل سيل هبابضو رون سيلو ةملظ برلا موي سيلا * ةيدهلا هشبنتف طياعل يلع هدي رقيو هتيب
 تسل مكحابذو مكتاقركت يل متمدق نا هنا لجا نم * مكمساوم يف ةحبذ متشا تسسلو مكدايعا تييصقاو
 + هعمسأ تسل كنغارا رامزمو كحيباست نعل ينع دعبا #* مكروه صالخ رظنا نالا ذنم تسلو ابلبقا

 نيعبرا ةيربلا يف يل متمدق اياحضو ميابذ له * كلسي ال يذلا يداولا لثم لدعلاو ءاملا لثم مكحلا جرح دتيو

 « مكل اهرمتعنص يتلا مهتالاثم نافار مكهلا بكوكو حولوم ةميخ متذخاو * برلا لوقي ليازسأ تميب اي ةنس
 ّْ ظ * هةمسا لكلا طباضلا هلالا برلا لوقي قشمد نم دعبال مكيبساف

 7 نضداملا لصفلا

 ليارسا تميب اي # اولخد مهو ممالا ءاسور اوفطتقا ةرماس لبج يلع نولكوتيو نويهصب نوردزي نيذلل ليو
 تانزيزعلا ةبيرغلا ليابقلل يتلا ثاج يلا تلنه نم اولزناو امظعلا ةامح يلا ثانه نم اوزوجو اورظناو اعيمج اورب
 نوسماللاو نوبرتقملا ءوسلا موي يف نولصملا اهيأ  مكدودح نم رثكا يه مهدودحا تائلمملا هده عيمج نم
 عضرلا لوجعلاو ناعطقلا نم ادجلا نولكالاو مهشررف يلع نومبنلاو ةيجاعلا ةرسالا يلع نودقارلا * ةبذاكلا توبسلا
 نوبرشي نيذلا »* براه لثم سيلو مياق لثم هوبستحاو ناديعلا تاوصا يلع نوبرضي نيذلا # رقبلا ناوذا نم

 نييبسم نوريصي نآلا اذه لجال * فسوي راسكناب ةتبلا اوملاتي ملو .ةيركبلا بايطالاب نونهدنيو ةقورملا رمنغلا
 ءايربك لك لذرا انا ينا لجا نم هتاذب مسقا برلا نال * ميارفا نم ليغلا ليبص عرتنيو ءايوقالا سار نم
 | * نوتوميف دحاو تيي يف لاجر ةرشع يقبت نا نوكيو # اهناكس عيمج عم هتنيدم عرناو روك تضغباو بوقعي
 دحا كدنعا تيبلا يف مايقلل لوقيو تيبلا نم مهماظع اوجرختل نودمعيو مهصاوخ مهذخاتف ةيقبلا فلغتت
 تيبلا برضيو رماي برلا اه هنا لجا نم د» برلا. مساب اومسي مل مهنا لجأ نم لوقيف 2 لوقيف دوجوم اضيإ
 متيدر متنا مكنال ثانالا يف نوتكسيا روهصلا يف ليغلا سكرتا * تاقيقشتب ريغصلا تيبلاو تاقحب ميظعلا
 نم #* نورقلا كسمن انتوقب سيلا نييف#لا ةدحاولا ةملكلاب نوحرفلا اهيا # ةرارملل لدعلا ةرمثو بضغلل مكهلا
 * ايراع يداو يتح ةامح. يلا اولخدت الا مكقياضتف ما ليارسأ تيب اي مكيلع ريثا انا اه ينا لجا

 ْ ظ ظ عباسلا لصفلا ظ

 بشع لكايل لمكا نا نوكيو * كلملا غوغ ةبدنجلا اهو ارح يتالا دارجلا ةقلخب اهو برلا يل رهظا اذكه

 لوقي نوكي 2 اذهو اذه يلع بر اي بت 2 * ريغص هنال بوقعي ميقي نم امحار نك بز اي بر اي تملقف ضرالا
 بر اي تملقف »* سراملا تلكاو ريثكلا قمعلا تلكاف رانب ءاضق برلا اعد انوهو برلأ يارا اذكه »* برلل

 يارا اذعه * برلا لوقي نوكي ال اذهو اذه يلع بير اي بت 2* ليلق هنال بوقعي ميقي نم ففنكا بر اي
 لاقف اسام تملقف صوماع-اي يرت ام برلا يل لاقو * سام هديبو سام نم روس يلع فقاو لجر !دوهو برلا
 ليارسا دياومو كلا لكايه انفتو د اضيا هليزا دوعا الو ليارسا ىبعش طسو يف اسام عضا انا اه ببرلا يب

 حشص الياق ليارسأ كلم ماعبروي يلا ليا تميب نهاك ابصومأ لسراو * فيسلاب ماعبروي تميب يلع موقاو نوبرختو



. 

 لوقي اذكه هنا لجا نم # هلاوقا عيمج لمع ضرالا عيطتست سيلو ليارسا تيب طسو يف انتف صوماع كعم
 يلا برهاو دمعا رظان اي صوماعل ايصوسأ لاقو #* هضرأ نم ايبسم قاسي ليارساو ماعبروي تومي فيسب صوماع
 * ةكلمملا تيبو كلملا سذق هنال دعب بئذتت ال ليأ تيب يلعو # يبنتت كانهو شع كانهو اذوهي ضرا

 نم برلا ٍينذحلاف * توت ااقلو تنثك زعملا يعار نكل يبن نبا او ايبن انا نكا مل ايصومال لاقو صوماع باجاف
 يبعيش يلع بستت ال لوقت تننا برلا لوق عمسأ نالو #* ليارسأ يبعش يلع بنت دمعا برلا يل لاقو منغلا
 كاونبو ينزت ةئيدملا يف كتارما برلا لوقي اذكه اذه لجأل * بوقعي تيب يلع اعومج عمجت الو ليارسا
 * هضرا نم ايبسم قاسي ليارساو تومت ةسجن ضرا يف يتمناو لبعحلاب ساقت كضراو نوطقسي فيسلاب كتانبو

 ظ | نماثلا لصفلا

 لجالا يتا برلا يل لاقف صناق ءانا تقف صوماع اي يرت ام يل لاقو * صناق ءانا اذا» برلا ٍنرا اذكه
 نوطقاسلا برلا لوقي مويلا كلذ يف لكيهلا مباذم لولوتو #* دعب مهنع هليزا دوعا تسلو ليارسا يبعش يلع

 نيكاسملا يلع نووقتيو ةادغلاب ريقفلا نوقياضي نيذلا اهيا هذه اوعمسا #* اتوكس حرطا عضوم لك ينو ريثك
 عنصنو ةجهتصلا ربكنو اريغص اليك عنصتل زونكلا متفنف توبسلاو عيبتف ربشلا زوجي يتم نولياقلا * ضرالا نم
 ءايربك يلع مسقي برلا * رمت ةلغ لك نمو ةيذحالا ضوع عضاوتملاو قرولاب نيكاسملا عاتبنل # املاظ انازيم
 اهلجا ربنلا لثم دعصبو اهيف نكاس لك حونيو ضرألا لزلزتت 1 هذهبو # ةياغلل مكلامعا عيمج يسني نا بوقعي
 يلع رونلا ملظيو راهنلا فصن سمشلا بيغت هلالا برلا لوقي مويلا كلذ ٍف نوكيو # رصم رهن لدم لزنيو
 سار لك يلعو احم وقح لك يلع عفراو حون يلا مكتاحبست عيمجو نزح يلا مكدايعا بلقاو #*راهنلا يف ضرالا
 ضرالا يلع اعوج لسراو برلا لوقي يتات مايا اه * عجولا موي لثم هعم نيذلاو بيبحلا نزح لثم هعضاو اعرق
 قراشملا يلا ءايبرجلا نمو رحجملا يلا هايملا عزعزتتو : * بررلا لوق عامسل اعوج نكل ءام شطع الو زبخ عوج سيل
 مب شطعلاب نابشلاو ناسعلا يراذعلا ينفت مويلا كلذ ين * برلا لوقي هنودج الو برلا لوق نيبلاط نوعرسي
 » دعب نوسوقي الو نوطقسيو عبس ريب اي كلبلا يحو ناد اي كلهلا يح نولوقيو ةرماس نارفغب نوفلح نيذلا

 عساتلا لصفلا

 مهلتقا مهاياقبو عيمجلا سور يف عطقاو زيلاهدلا لزلزتتف .مبذملا برضا لاقو مبذملا يلع امياق بزلا تيار
 اودعصي ناو يدي مهدعصت كانه نم ميجا يلا اوطبهي نإ * جان مهنم اوجني الو براه مبنم برهي ا فيسب
 ينيع نع اوبيغتي نآو مهذخأو شتفا كانه سم لمركلا سار يف اونتخي نأ # مهردحا كانه نسم ءامسلا يلا

 فيسلا رما كانه مينادعا هجو مامأ يبسلا يف اوضمي ناو  مهشهنيف نينتلا رما كانه نم رحبلا قامعا يف

 نزعتو اهلزلزيف ضرألا لك سملي لكلا طباضلا هللا برلا برلاو »+ تاريخلل الر ورشلل :مهيلع ينيع تمبثاو مهلتقيف
 ضرالا يلع سسوملاو هدوعص ءامسلا يف ينابلا * رصم رهن لثم ردح#و اهواضتنا رهنلا لثم دعصيو اهينكاس عيمج
 يل متنا شوبحلا ينب لثم سيلا + همسا لكلا طباضلا هللا برلا ضرالا هجو يلع هقرهمو رحبلا ءام يعادلا هدعو
 * ةرفحلا نم نييماشلاو ةيقوذابق نم ةبيرغلا ليابقلاو رصم سم هتدعصا ليارسا سيلا برلا لوقي ليارسا ينب اي
 لوقي بوقعي تيب عزنا ءاضقنالا يلا سيل هنا ينكل ضرالا هجو نم اهليزاو ةاطغلا ةكلمم يلع هلالا برلا انيع اه
 يلع راسكنالا طقسي الو لابرغلاب لبرغي امك ممالا عيمج يف ليارسا تسيب يرذاو رما انا اه هنا لجا نم # برلا
 . رميقا مويلا كلذ يف *رورشلا انيلع نوكت اأو برحقت ال نيلياقلا يبعش ةاطخ عيمج نوطقسي فيسلاب * ضرالا
 برلا سانلا اياقب بلطت يك #رهدلا ماياك اهينباو اهتامودهم ميقاو اهنم طقس ام ينباو تطقس يتلا دواد ةميخ
 سرادلا كرديف برلا لوقي يتات مايااه د هذه عناصلا برلا لوقي مهيلع يمسا يعد نيذلا ممالا عيمجو



 ليارسا يبعش يبس دراو # اسورغ ريصت ماكالا عيمجو ةوللح لابجلا رطقتو عرزلا يف بسعلا. يصتيو فاطقلا
 يلع مهسرغأو * اهتارمث قب نيتاسب نوسرغيو 0 نوبرشيو ار نوسرغيو 00 هال 5 نونبيو

 مايا صوماع هةوبن تممت

 يبنلا ايذيوع هوبن باتك

 لوآلا لصفلا

 اهيلع مقثو 2 ملل ١ يلا ارتحل نسراو ةينزلا لدفن اناطن متعمس مودال هلاا برلا ليقي اذكه ايذبوع ايور
 قوقش يف نكاسلا اهيا كعفر كبلق .ايربك # ةياغلا يلا ناهم تنا ممالا يف اريغص كتيطءا اه * برعلل

 بئكاوكلا .نيب تمعضو ناو رسنلا لثم تمعفترا نا * ضرآلا يلع ينردح نم هبلق يف الياق هدكسم ةعفترملا روغصلا
 سيلا تححرط ثيح ليللا صوصل وا كيلا اولخد قارسلا ناك نا .* برلا لوقي كردحا كانه: نم كشع
 يلا * هتايبهم تذخاو صيع شتف فيك # ةراعب اوكرت اما اولخد نوفاطقلا ناك ناو مهل فافكلا اوقرس
 مهف كل سيل كتحت نماكم اوعضو نوملاسملا كناجر كيلع اووقت كومواق ثدهع لاجر عيمج كولسرا كدودح'
 نيذلا 0 عزجتو 2 * صيع لبج نم مهنلاو مودا نم ءامكعكلا كلها برلا لوقي مويلا كلذ يف * مب
 عزنتو يرغلا كاشغيو بروقعي ٌكيخال يذلا قافملاو مبذلا لحآل ”* صيع لبح نم ناسنالا عزني 0: ناماث نم

 يلعو هباوبا يلا اولخد ءايرغلاو هتوق سنجلا ءابرغلا اوبس موي ين ههاجح تممق يذلا مويلا ذم #* دبالا يلا

 اذوهي ينبب تسمشت الو هيدا موو سدا * مهلم دحاو لثم تمنك تمناو اعرق اوعضو ميلشروأ

 تنا رظنت الو مهباعتا موي يف بوعشلا باوبا ىلا لخدت الو * ةدشلا موي يف لوقلاب مظعتت الو مهكاله موي يف

 مهنم نيصلعتملا لصاتستل مهتازافم يلع موقت الو * مهكاله موي يف مهشيج يلع طيح الو مهتوم موي يف مهعمجم
 نوكي اذكه تعنص امك ممألا لك يلع بيرق برلا موي نأ لجأ نم * قيضلا موي يف مهنم نيبراهلا سبحت الو

 نوبرشي ارمخ معألا عيمج ب :رشت سدقملا يلبج يلع ترش امك هنأ لجأ نم * كسار يلع كتافاكم اناعت كل

 نيذلا بوقعي تيب ثدريو ادق نوكيو صالخلا نوكي نويهص لبج فو * اونوكي مل مهناك نونوكيو نولزنيو
 لماح نوكي 2و مهنولكايو مهب نوقرتحو ابصق صيع تميبو ابيهل فسول تسيبو أران بوقعي تيب نوكيو 0 مهوئرو
 ليابقلا .ارهصلا يف رع ل ا ايا * ملكت برلا نأ لجا نم « صيع تميإ فاران

 نييناعتكلا ضرا ليارسا ينبل وه يبسلا سارو # ةيذاعلجلاو نيماينبو ةرماس ةعقبو ميارفا لبج نوثريو ةبيرغلا .
 ' اومقتديل نويبص لبج نم نوصلغتملا لاجرلا دعصتو * باجان ندم ىوثري اثارفا يلا ميلشروا يبسو فراوصلا يلاو

 + برلل ةكلمملا نوكتو صيع لبج نم

 » يبدلا ايذبوع ةوبن كي



 يبنلا نانوي ةوبن باتك

 ٠ لوألا لصفلا 0 000
 اهرش خارص نال اهيف دانو ةميظعلا اديدملا يودين | ضماو مق # الياق يئامأ نبا نانوي يلا برلا لوق ناكو

 يطعاف يسيس درت يلا ةرياس + ةنيفس لجحوف افأي يلإ ردعلأو برلا هحو نم سيسرت 2 بريييل نانوي ماقف * يلا دعص

 . مهعم عليل اهيلإ دعص اهارك ١ انيظع 2 رام ”يئبلا يف 6 ع اير ماقأ برلاو * برلا هجو نم , ل

 يف يتلا يناوالا نم افذح اوعنشو مهلا برلا يلا اوخرصو ”نوحالملا قرف هلة ةنيفسلا ٌكظروتو رحبلا يف
 كلاب ام هل لاقو سيارلا هيلا مدقتف * رجنو مانو ةنيفسلا نآعب يلا نانوي لزنن ميذم اوففخبل رحبلا يلا ةنيفسلا

 نم لجا نم بفرعنو اعرق عضن اولاعت هقيفرل دحاو لك لاقو د كلهن الو هللا انصلخم: لعل كلهلا عداو مق رحمن“
 ام رشلا اذه انيف راص !ذام لجا نم انربخا هل اولاقف * نانوي 0 ةعرقلا تمعقوف اعرق اوعضوف رشلا اذه انيلع راص
 برلل هبع انا مهل لاقف * تننا بمعش يا نمو تنا ةروك هيا نمو ئضمت نيا يلاو تيتا نيا نمو هكلمع وه
 اذامل هل اولاقو اميظع افوخ لاجرلا فاح # ةسبايلاو رحبلا عنص يذلا وه هدبعا يذلاو ءامسلا هلا برلا دبعا انأو

  000كب عمصن انام هل اولاقف #* مهربخا هنال ابراه ناك برلا هجو نم هنا اوملع لاجرلا نا

 مكنع رخملا نكسيف رحبلا يف ينوقلاو ٍنوعفرا نانوي مهل لاقف  اجوم رثكالاب ماقاو جاه رحبلا .نال اع رحبلا نكسيف
 مكيلع راع ميظعلا جوملا اذه يلجال نا تملع انا نا لجا نم * ٠ ملف ضرالا يلا اهودري نأ لاجرلا دبجنف

 اذه سفن لجا نم كلهن ال َِ اي ال اولاقو بررلا يلا اوخرصف »#* مييلع رثكالاب ماقو جاه رحبلا نال ل
 رحملا يف هوقلاو نانوي اوذخاو 2 تمعنص تدرا امك بر اي تننا كنا لجا نم الداع امد انيلع طعت الو ناسنالا

 اروذن اورذنو بر ميابذ اوعبذو اميظع افوخ برلا لاجرلا فاخو د هعزعزت نم ربخملا فقوف *

 لادلا لصفلا

 ىلا نانوي يلصو  لايل ثلثو مايا ةثلث توما نطب يف نانوي ناكو نانوي علتبيل اميظع اتوح برلا رماو
 تعمس يخارص ميحجلا كفوج نم ينباجاف يهلا برلا يلا نزح يف تمخرص * لاقو توما نطب نم ههلا برلا
 اناو # نع كراج كجاوماو كلاوها عيمج راهنالا يب تنطاحاو رحجلا بلق قامعا يلا ينتحرط * يتوص
 قمعلا ىب طاحأ يسفن : يلا ءاملا ينفنتكا + سدقملا كلكيه يلا ظنا نإ دوعا يرت كينيع نع تدعب تلق

 داسفلا نم 0 ةيرهد ةطباض اهسيراتم يتلا ضرالا يلا تلزن # لابجهلا قوقش يف يمار ترا ريخالا
 * سدقملا كلكيه يلا يتالص كيلا يتاتف برلا تركذ يسفن تينف ام دنع * يهلا برلا اهيا كيلا يتايح
 هابأ كيفوأ هترذن يذلاو كل مبدا ةفارتعاو تن توصب انأو * مهتمحر أوكرت بذكلاو ليطابالا أولظفاح

 * سبيلا يلا نانوي ىلا توهلا برلا رماو * بر اي يمالغل

 ثللاثلا لصفلا

 , لبق نم يذلا .ادنلاك اهيف دانو ةميظعلا ةنيدنلا يونين يلا ضعأو مقا الياق ةيناث يلي يا 5 لوق ناك

 وع هل يطع ةنيدم يونين تناو بلا هلك امك يني. ىلا يشمو كاي ماقغ ايا ل



 * مهريغص يلا مهريبك نم احوسم اوسبلو اموص اودانو هللاب يوئين لاجر تنماف * فسح" يونينو مايا ةثالث
 ليقو يدونو #2 دامرلا يلع سلجو اسم سبلو هنع هتلح عرنو هيسرك نع ماقف يوئيذن كلم يلا لوقلا برتقأو
 اوبرشي الو اوعتري الو ءايش اوقوذي 3 منغلاو رقبلاو مياهبلاو سائلا نيلياق هيامظع لبق نمو كلملا لبق نم يونين ف

 يذلا ملظلا نعو ةريرشلا هقيرط نع 0 لك دادتماب هللا يلا اورو مياببلاو سانلا حوسملا سبلو # ءام

 مهنا ميلامعا هللا رظنو * كلهن و هبضذ نع عجريو فطعتيو هللا بوتي له ملع نم *» .يلياق مهيدي ف

 * هعنصي ملو مهب هعبصيل هب ملكت يذلا رشلا يلع هللا 2 ةربرشلا مهقرط نع اوعجر

 عبارلا لصفلا ظ
 نا اهب تملكت يتلا يتاملك هذه سيلا بير اي لاقو برلا يلا ىلصو * ضبقناو اميظع انزح نانوي نزحن
 ليوطو بفاارتم موحر ىتمرنأ كلنأ تملع نأ لدا نم سيسرت يلا برهال تنقبس اذه لحآل يضرا يف تنك

 توما نأ يل ديج هنأل ينم يسفن ذخ برلا ديسلا اهيا نالاو :: سائلا رورش يلع بياتو ةمحرلا ريقكو حورلا

 * توملا يلا انا ادج تنزح لاقف ادج تننا تنزح دق نانويل برلا لاقف ايحا نا نم رثكآلاب

 نوكي ام يري نا يلا لظلا يف اهتحت سلجو ةلظم كانه هل عنصو ةنيدملا ةلابق سلجو ةنيدملا نم نانوي جرخو
 نانوي جرفف هبرك نم هللظيل هسار قوف لظ نوكيل نانوي سار يلع دعصف انيطقي هلالا برلا رماف * ةنيدملا يف
 سمشلا تقرشا امل ناكو ' * فجو نيطقيلا تبرضو ةادغلاب ةيرحم ةدود هللا رماو #* اميظع احرف نيطقيلاب
 نا يل ديج لاقو هسفن يثرو هسفن ترغصف نانوي سار يلع سمشلا تبرضو ةقرح* مومس مير هلآلا برلا رماف
 يلا ادج تنزح لاقف نيطقيلا يلع ادج تننا تنزحا نانويل هلالا برلا لاقف # ايحا نا نم رثكالاب توما
 هليل نم راص يذلا هبرت ملو هيف بعتت مل هلجا نم يذلا نيطقيلا يلع تقفش :تنا برلا لاقف * توملا
 موق سانلا نم ةوبر رشع ينثا نم رثكا ناكس اهيف يتلا ةميظعلا ةنيدملا يونين يلع قفشا 1 اناف * هتليل يف كلهو
 * ةريثك مهمياهبو مهلامش الو مهنيمي نوملعي !

 » ىبنلا نانوي ةومن تممت

 يمص سل علا مست امم مم سم مو سسوس هع مل ع م

 يبنلا اخبنم موبن باتك

 لوألا لصفلا

 ةرماص يلع مهار نيذلا لجا نم !ذوهب كلام ايقزحو زاخاو ماثاوي مايا يف يثاروم نب انخع يلا بيرلا لوق ناكو
 يبرلا ةدابشلل مكيف برلا نوكيو اهيف نيذلا عيمجو ضرالا تيصنتلو لاوقالا بوعشلا ابيا اوعمسأ # ميلشروأو

 عزعزتتو 2 ضرالا يلاعا يلع دعصلو ءاطيو هعضوم نم يرخ برلا اه هنا لحا نم * سدقملا هتيب نم

 قافن لجا نم # رادهنالا يف لزانلا ءاملا لثمز رانلا هجو نم عمشلا لثم ةيدولا بوذتو هتحت نم لابجلا

 نعبلا اذوهي تيب ةيطخ يه أنو ةرماس سيلا بوقعي قافن وه ام ليارسأ تيب ةيطخ لجالو اهلك هذه بوقعي

 لك نوعطقيو # اهتاساسا بفشكاو ءاضفلل اهتراجح جرطاو مرك ةسرغو لقح ةشيرع ةرماس عضاو * ميلشروأ

 نمو ةينازلا رجأ نم تمععمج اهنا لجا نم كاللهلل مهعضأ اهناثرأ عيمجو رانلاب اهرحا عيمج نوقرح#و اهتاترح#



 * ميلشروا 7 يبعش باب يتخح 50 ادوهي يل ىنتا اهنا لجأ ع 5000 "امير 7 3 2 تاني

 اهندم ةنكاسلا 0 اوسحا كعضلل تيب نم اونبت ال ميكا يف نيذلاو اومظعت ال ثاج يف نيذلا اهيا
 ةنكاسل تاحاصلاب ءادتبا نم ده مكنم عجولا يرض ذخات اهبناجبب اتيب بدنتل قارعلا ةنكاسلا جرت مل انسح
 سار سيل ةنكاس ناسرفلاو تابكرملا تمعقعق #* ميلشروا باب يلع برلا لبق نم تلزن رورشلا نآل عاجوالا
 كثاح تثاريم ا نيلوسرملا يطعت اذه لحال 3 ليارسأ تريد 8-5 كيف هنال نويهص هدب يه اهتيطخ

 ةيبا دج« يتاي مالذا يلا ثاريملا سيخل ةنكاس ةثرو اوبلج يتح #2 ليارسا كولمل اخرف تراص ةيوقلا تويبلا
 ١ *: كدم اوممس مهنال رسنلا لثم كنتذ يسرا ةيفرتملا تادإ دا يلع يرجو يقلحا * ليارسا

 يناثلا لصنلا

 هللا يلا أوعئرب مل مهنا لجحا نم اعم راهنلا ين اهنولمكيو مهدقأره يف رورشلا يلعافو باعتالا يركفم تراص

 لحآل د# هلاريعو لجرلا هتيبو لجرلا ارنطتنلاو تاويبلا يلع ارطلطخو م انيآلا اوفطتخاو لوقحلا اوهتشاو مهيدي

 تتتولا نأل نيميقتسم نوشمت 2و اينم مكباقر نوعفرت ال ارورش ةليبتلا هذه يلع ركنا انا اه برلا لوقي اذكه اذه

 مسق يبعش سرام ةوتشب انيقش الياق نيهلتب حون حانيو لثم مكيلع ذخوي مويلا كلذ يف * ةتغب نوكي ريرشلا
 * برلا ةعامج يف ةعرقلاب لبدح عضاو كل نوكي ال اذه لحال تسين مراح * دريل هعنمي نم نكي ملو لبعلاب
 لامعألا هذهأ برلا حور بنصسغا بوقعي تميب راعلا يصقي 2 لياقلا نال د هذه يلع اوعمدت الو عومدب اوكبت 1

 هدلج اوغلس هتمالس ةلابق :وأدعلل ماق يبعش مادق سمو * ةميقتسم ناب هعم يه ةديج هلاوقا سيلا يه مهل

 ةريرشلا مهلامعا لجال مهميعن تويب نم نوحرطي يبعش اومدقم اذه لجال  برعلا نم اروسكم ,اجرلا اوليزيل
 مت درط ا متادسف ل لجا نم ةحار هذه كل تسيل هنال ضماو مق #* ةيرهدلا لابجل اوبرتقا اويصقا

 بوقعي عمجا »* بعشلا اذه ةرطق نم نوكيو اركسو ارمخ كل رطق ابذك ماقأ حور #* درطي دحاو نم سيلو
 طسو يف عدطق لثم ُةهقيذ 3 ا ا ا دما دوه ا ا

 * مهمدتتي برلاو مههحو مادق ةملثلا لجأل سانلا نم نورفي # مهدقرم

 كلاثلا لصفلا
 أي د مكحا اوفرعت نا مكل يغبني سيلا ليارسا تميب اياتب ايو بوقعي تميب ءاسور اي هذه اوعمسا لوقيو

 0 يبعش موه اونكا امك مهعافع نم مهموحتو مهنم مهدولج ينطاخ رورشلا يبلاطو ' تانسحلا يضغبم

 برلل نوخرصي اذكحه * ردقلا ُف معلا لدعو لحرملا يف محلا لدم أهوعصبو ممءاظع أوضرو مهماظع نمت 5

 برلا لوقي اذكه ه#* مهينع مهلامعأب اوثبخ مينا لجا نم نامرلا كلذ يف مهنع ههجو فرسيو مهل بيهتسي ال

 *: ايرح هيلع اوماتا مبمف يف ابطعا ملو ةمالم هل نودانيو مهنانساب نوضعي نيذلا يبعش نولضي نيذلا ءايبنالا يلع
 ا مهبلع ميرو :ايبتألا 0 بشل بنرشتو ا ةملظلا مكل نوكتو بورا 3 لب 9 نوكي 0

 نيو لم 0 ل راو هقاففحب بوتعي ريش برلا حورب ةوق لمكا ال 3 2-8

 ء.امدلاب نلومهص نودبي 8 يذلا ٠ 2 تاميقتسملا عيمج نوحوعلو مك نول دري ن .يذلا ليارسأ كممد اياقبو بوقعيب

 رخارس برا يعور هضذلاب اوم اهوايبنأو ةرجءاب اوباحأ اهتنهكو اشررلاب اومكح اهومدقع 2 ملاظملاب ميلشيروأو

 نوكت مهلشرواو لقح لثم برخت نويهص مكلجا نم اذه لجال *رورش انيلع يتاي ال انيف وه برلا سيلا نيلياق
 ظ + باغلا ةضور لثم تيبلا لبجو ةشيرع لثم
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 عيبأرلا لصفلا

 يب بيعشلا هيلأ عرستو ماكالا "نوف يلاعتي و لابهلا سور يلع !دعم ارهاظ برلا لبح  ةريخالا مايالا ين نوكيو .

 . يف ريسنو هقيرط انل نورهظيو بوقعي هلا تيب يد ببرلا لبج- يلا دعصن اولاعت نولوقتيو ةريثك مما" هيلا قلطنتو
 ةيوق امما تكبيو ةريثك بوعش نيب مكحو  ميلشروا نم برلا ةملك» سومانلا جرخي نويبهص نم نال هلبس
 نوملعتي الو اضيأ افيس ةما ىلع ةما لمعت الو لجانملل مهقيرازمو ثرحلل مهفويس نورسكيو ةديعبلا ضرالا يلإ يتح

 نأ لجأ نم فوخ نم نوكي الو هتنيت تمح دحاو لكو هتمرك تحت دحاو لك .عيرتسيو * اضيا ارا نأ
 انهلا برلا مساب ريسن نحو هقيرط ف ؟ دحاو لك ريسي ببوعشلا عيمج نآل #* هذهب ملكت لكلا طباضلا برلا مف

 عضاأو # مهتدعبأ نيذلاو اهلبقا ةدوعبملاو ةرسكنملا عمجا برلا لوقي مويلا ثكللذ يف . * دعب امينو دبالا لا

 اي تمناو ' * دبالا يلاو نآلا ذنم نويبص لبج يي مهيلع .برلا كلميو ةيوق ةما يلا ةدوعبملاو ةيقبلل ةروسكملا

 ادامل نآلاو * ميلشروا ةئبال لباب نم ةكلمملا يلوالا ةسايولا لخدتو نوتاي كيلا ةبركلا نويهص ةنبا عبطقلا جرب

 يعوشتف * ةدلاولا تاقلط لثم كتكسم تاقلطلا نأل تكله كت ةروشم كللم كل سيل له رورشأ هلا تمملع

 يلا نيتاتو ءارعصلا يف نينكستو ةنيدملا نم نيجرحت نالا كنا لجا نم دلت يتلا لثم نويبص ةنبا اي يبرتقاو
 .ةريثك مما كيلا عمتجت نالو #* كيادعا دي نم كهلا برلا كذقني تلانه نمو كيج كانه نم لباب

 رامغا لتم مهعمج نآل هيأر اومهفي ملو برلا ةركف أوفنرعي مل مهف * اننويع نويهص .يلا رظدتو تمسمشن نولياقلا

 نيمرعتو ةريدك ابوعش نيسودتو اساعأ كنالظاو !ديدح 50 عضا ينال نويهص ةنبا اي مهيسرداو يموق * رديبلا

  هخ يلع نوبرضي اصعب اموزل انيلع بتر جايسب ميارفا ةنبا .ييست نالإو ٠ ابنك بيرلا برا مبتوقو مهترثك برلل
 ْ * ليارسأ ليابق

 سماغلا لصفلا

 نوكي نم يل جرخ# كندم نال اذوهي فولا يف نوكت نأ تنا ريغصب تسل اثارفا تيب محل تيب اي تناو
 مهتوخا اياقبو كلت ةدلاولا نامز يا مهملست اذه لج ده»*رهدلا مايأ ذنم ليارسا يف 000 ليارسا يف ابسيير

 مهنأ لجأ نم نودجوي مههلأ برلا مسأ دجحعلو ةوقب هعيطق برلا يهريو اريو موقيو د ليارسأ ينب يلا نوعجري
 هيلع موقتتو انتروك يلع يطو اذاو انضرا يلا يلصوملا يتا اذا ةمالسلا هذه نوكتو د ضرالا راطتا يلا نومظعيس نللا
 انضرأ يلع يتا اذا مهذقنيو اهترفح ذورمن :ضراو فيسب لصوملا نوعريو: * سانلا نم .ءامظع ةينامثو ةاعر ةعبس

 لكمو برلا لبق نم طباه ءادن لثم ةريثك بوعش طسو يف ممالا يب بوقعي ةيقب ريصتو » ان دودح يلع يو اذاو :

 بوعش طسو يف ممالا يف بوقعي ةيقب ريصتو درشبلا ٍئنب يف فقي الب دحاو الو عمتج اليك ليج ىلع فارخ

 * صلخ# نم نوكي الو سرتفي عطقإ زاج اذا هنأ امك منغلا ناعطق يف لبشلا لثمو ةالقلا يف مياهب يف دسا لثم ةريثك
 كلويخ لصاتسا برلا لوقي مويلا كلذ يف نوكيو #* نولصاتسي كيادعا عيمجو كينزح“ يلع كلدي عفترت

 كيدي نم رحسلا عزناو * كنوصح عيمج كلهاو كضرا ندم لصاتساو : * كتابكرم ديباو كلتسو نم
 رسكاو * كيدي لامعال دعب نيدجست الو كطسو نم كتابصنو كتاتوهنم لصاتساو * كيف نونوكي ال نوملكتملاو
 * اوعمسي مل مهنا لجا نم ممآلا يف اماتتنا بضغبو زجرب عنصاو * كندم ديباو كطسو نم تابصنلا

 سداسلا لصفلا
 برلا مكح بوعشلا اهيا اوعمسا * كتوم ماكالا عمستلو لابجلا عم مكاحت مق برلا هلاق ام نآلا اوعمسأ.

 أنامب وا كب :تععنص اذام يبعش اي * رظانتي ليارسا - هبعش عم د نال ضرالا تاساسا ةيدوألاو
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 كتذقنا “ةيدوبعلا تيب .نمو.رصم ضرا نم كتدعصا ينا لجأ نم * يببجا كب تيرض اذامب وا كتنزحا .
 هباجا اذامبو باوم كلم قآلاب هب ِتكِيلع يور ام ركذا يبعش اي »* ميرمو نورهو يسوم كلهجو مادق تملصراو
 هكردا يلعلا يهلاب دضتعإاو برلا كردا اذامب # هللا لدع فرعي يك لاجلجلا يلا لابجلا نم روعاب نب ماعلب
 . ينطب ةرمثو قافن يروكب تلمع نامس سويت تاوبرب وا شابك فولاب برلا لبقيا * ةيلوح لوجب تاقرحبب
 امكح عشنصت نا الا كنم برلا هبلطي ام وأ نسحلا وه ام ناسنالا اهيا كتربخا دق #* يسفنل ةيطغلا لجا نم
 همسا يفياخ صلختلو وعدي ةنيدملا يف بررلا ترص + كهلا برلا عم ريست نا ادعتسم نوكتو ةمحرلا هبمعتو
 رربتي لهف » ملاظم .ايربكلا عمو مثالا زونك زنك ةمثالا تيبو * ران سيل اريثك نيزي هناف طبسلا اهيا عمسا
 يف عفترا مهناسلو بذكلا نوبطخ# اهناكسو مهقافن انغ اولمكا اهنم يتلا *رادقملاب شغلا تاجنصو نازيملاب ميثالا
 صلخت ال تناو درطتتو كيف ملظيو عبشت الو لكات * كاياطخب كديباو كبرضا نا يدتبا اناو * مهمف
 نوبرشت الو تميزلاب نهدنت ألو ةنوتيزلا رصتعت تمنا دصحن الو عرزت تمنا * نوملسي فيسلل نوصلخ نيذلاو
 كملسا يك مهتايور يف متكلسو باخا تيب لامعا عيمجو يرمع قوقح تظفحو * يبعش رظن ديببو ارمخ
 * بوعشلا ريدعت نوذخايو ريغصلل اذه ناكسو ءانفلل

 عباسلا لصفلا

 'ام لوا لكالل ادوجوس دوقنع سيل فاطقلا يف ةراعب طاقلكو داصعملا يف ةبصق طاقل لثم ترص ينال يل ليولا

 لك نوصقي ءامدلا ىلع مهعيمج ادوجوم رشبلا يف موقم سيلو ضرالا نم كله عرولا نآل يسفنل ليولا »* جرخب
 , *«وه هسفن يوهب ةمالس تاملكب ملكت مكاحلاو بلطي سييرلا رشلل مهيديا نودعي د اداهطضا هبيرق دهطضي دحاو

 + مهواكب نوكي نالا رضح دق كسماقتنا ليو ليو ةملظلا موي يف نوناقب يضميو لكاي سوس لثم مهتاريخ لذراف
 . نيهي نبألا نا لجا نم # ءايش ابل رهظت ال نا كتارما نم ظفحت نيمدقملا ىلع اولكتت الو .اقدصالاب اونموت ال

 برلا يلا رظنا اناو #* هتيب يف نيذلا لاجرلا عيمج مه ءادعالا اهتامح يلع سورعلا اهما يلع موقت تنبلا بالا
 ةملظلا يف سلجا نا يفأ لجا نم موقاو تمطقس ينال يتودع اي ف ىتمشت ال * يهلأ ينعمسي يصلخ# هلالا عقوتأو

 نيطلاك سودلل نوكت نالا اهنا رظنت يانيع كهلا برلا نيا يل ةلياقلا يزحنلا سبلتو يتودع يرتو د هلدع رظنا
 ةصخلو ديهمتلل كندم نوتايو اسومان مويلا كلذ دوعيو »* كرم مويلا كلذ نبللا نيسلكت موي * قرطلا يف

 موي 0 ايروس لبج يلا لبجلا نمو رجلا يلا رجلا نمو رهنلا يلا روص نم ةصحلل ةنيصحلا كندمو نييلسوملا

 رصم نم كجرخ“ ماياكو #* رهدلا ماياك ةيذاعلجلاو ةيناسيبلا نوعري لمركلا طسو يف بباغلا ,يف مهدحو نونكسي
 نوسحلل * مهناذآ شرطت مهمف يلع يديالا نوعضي مهتوق لك نم نوزختيو ممالا نوري * بياجلا نونياعت
 كلثم هلا نم * كنم نوفاخبو نوتهبي انهلا برلاب مهلافقنا يف نوطلخحا ضزالا ىلع نويبع ةيحلا لثم بارتلا
 عجري وهو *وه ةمحرلا ديرم هنال ةداهشلل هيضغ كسمي ملو هئاريم اياقبب ملاظملا نع زواجتملاو ملاظملا عفارلا
 امك ميهربال ةمحرلا بوقعيل ىلا يطعي # انايطخ عيمج رحجبلا قامعا يف حرطيو انملاظم. قرغي ائيلع فاارتيو
 آ : * لبق نم يتلا مايالاك انيابال مسقا



 يبنلا موحان عوبت بانك

 لوألا لصفلا

 * هءادعأ عزني وهو ةيدراجم نك ما عع دمام برو رويغ هللا : يثوقلالا موحان ايور رفس يونيذ 1

 لدهتي 4+ ةيمدق رابغ بعسلاو هقيرط ةلزلزلا فو ءاصقنالا يف برلا ةيكزت 7 ملو هتوق ةميظعو جورلا ليوط بمر

 هنم تلزلزت لابجلا * .تيندف نانبل تارهازو لمركلاو ةيناسيبلا تلق رابنالا عيمج برختبو هففجيو رسلا
 يف دناعي نصو تمبثي نم # هبضغ هجو نم اهيف ناكسلا عيمجو هبجو نم اهلك ضرآلا تلحلا تععزعزت ماكألاو

 * ةيغرومب فراعو ةدشلا موي يف هنوجري نيذلل ملاص برلا * هنم تمباذ روهتلاو ءاسورلا بيذي هبصغ هبضغ زجر
 .اضقنالا عنصي وه برلا يلع نوركفي اذام هوادعاو * نيبثوتملا درطت ةملظلاو ءاضقنالا عنصي كلسملا نافوطبو

 ةولمملا ةبصقلا لثمو لكوي كبتشملا راقنملا لثمو سبيي مهساسأ يلا نآل #* اعم ةدشلا يف نيترم مقتعي سيل
 ٠ هايملا يدابم يلع برلا لوقي اذكه #* ةريرشلا تاداضملا يورم برلا يلع ركفلا جرخ# كنم انانح

 نم .برلا يصويو * كتاطابر قزماو كلنع هاصع رسكا نآلاو #* دعب عمسي ال كعامسو نوربعي اذكهو ةريثكلا
 * كنفد عضاو تاكوبسملاو تاتومنملا لصاتسا كلبلا تيب نم اضيا كمسا نم عرزي ال كلجا

 يناثلا لصفلا

 ال هنا لحا نم كروذن برا فواو كدايعا اذوهي اي ديع ةمالسلاب ربغملا لابجلا يلع رشبملا .مادقا اه نال
 دصرأ ةدشلا نم كصلغم كهجو ف طمقانلا دعص *:»* ترعزت تلمكت دق قيثعتلا ا أوتاي نأ اضيأ نودوعي

 لجا نم ليارسا ءايربك لثم بوقعي ءايربك فرص برلا نا لجا نم #* ادج ةوقب عجّشت وقعلا كسما قيرطلا
 موي يف مهبكارم مجل رانب نيبعال ءايوقا الاجر رشبلا نم مهرادثقا ةعلسا ' * مهنابصق اودسفاو مهوصفن نيضفانلا نا

 قوربكو ران ميباصم لثم مهرظنم عراوشلا ين نوكبتليو تابكرملا نوطلختاو  قرطلا يف نوقلقي ناسرفلا هتييهت
 باوبا # مهريطاون ,نويهيو راوسالا يلع نوعرسيو مبهكلسم يف 0 أراهن نوبرهيو مهوامظع رمذتو 00
 يف تامغنتم تامامح لثمك نمدق اهواماو .تدعص يهو فشك ماوقلاو »* تطقس تاكلمملو تهتف ندملا

 اوفطتخاو ةصفلا اوفطتخا #* رظني نم نكي ملو اوفقي مل نوبراه مهو اههايم ءام ةكرب لثم يونينو * نييبولق
 بلق راسكناو ديدبتو ليوهتو ضافتنا * ةابتشملا اهيناوا عيمج نم رثكا اولقث اهتنيزل ةياهن نكي' ملو بهذلا
 نييأ لابشللل نياعلا يعرملاو دسالا نيرع وه .نيا *ردق ماحس لكلا هوجوو وقح لك يلع تاقلطو: بكر لالحلاو
 نيذلا هدوسال قئخو هلابشا يفكي ام فطتخا دسالا * فوخي نم نكي ملو دسالا لبش كانه لخد نيا دسالا يدم
 كثلدوساو كلترثك ,ناحددلاب قرحاو لكلا طباصلا ل لوقي كيلع انا اه # اناطتخا هنكسمو اديص هركو ءالمو هل

 * دعب كلامعا عمست الو تاديص ضرالا نم لصاتساو فيسلا مهلكاي

 ثللثلا لصفلا

 سرفغلاو تاركبلا ةلزلز توصو تابرصلا * ديص سجا ال املظ ةولمملا اهلك ةبوذكلا ءامدلا ةنيدم اي دأو
 سيلو ةطقسلا لق اح رجا ةرثكو هق دردعلا الاو فصاللا فيسلاو دعاصلا سرافلاو  رصت يتلا ةبكرملاو ضكارلا



 ممالا تعابا يتلا ةرحسلا ةمدقم ةحرفو ةنسيح ةيناز ءانزلا ةرثك نم * مهداسجا يف نوفعديو اهممال ءابتنا ناك
 ممالل رهظاو كلهجو يلع كاروام فشكاو لكلا طباصلا هلالا برلا لوقي كيلع انا اه * اهرحسب ليابقلاو اهانزب
 كاري نم لك نوكيو #0 ةرهش كعضاو كتاساجن بسهم الاذزر كيلع حرطاو * كتنها تاكلممللو كتحبضف

 يبيه ارتو يلصوا اوزج يبيه # اهل ةولس بلطا نيا نم اهيلع دبنتي نم ةيقشلا يوئين اي لوقيو كدع لزني
 كبورهل ةياهن سيلو رصعو اهتوق ةشبحلاو * اهراوسا ءاملا رحبلا اهادبم اهلوح .املا راهنالا يف ةنكاسلا نوما اي ابيصن
 ٠ لك يلعو اهقرط عيمج .دب يلع ضرالاب اهلافطا نوبرضيو ةيبسم يضمت ةولجلا يف يهو د اهونيعم اوناك ةبونلاو
 كل نيبلطت سيلو ةروقح# نينوكتو نيركست تمناو #* تافاثكلاب نوطبري اهيامظع عيمجو اعرق نوعضي اهدودح
 كبعش اه د» لكالا مف يف نوطقسيف .اوعزعزت نأ نودصأر نهل نيت راجما كنوصح عيمج - *» ,ادعالا نم ادفر

 لثم بو راطو بثو تمدنجلا ءامسلا موجن نم رثكا كتاراجت ترثك »* بدنجلا لثم يلقثتو دارجلا كلكايو
 اهعضوم فرعي ملو تملحر كرقرشأ سمشلا دربلا مايا ف جايس يلع ةيكار ةدارح لثم كاطلخ ءأ دوس ةدارج

 سيلو »* لبقي نم نكي ملو لابجلا يلع كبعش علط كتربابج دقر لصوملا كلم اوسعن كتاعر * مبل ليو

 ظ ْ لوالا لصفلا ْ

 اذامإ * صلحت الف مولظم كيلا ميصا عمست الف حرصا بر اي يتم يلا * يبنلا قوقبح اهار يتلا ايورلا
 جرخ# الو سومانلا لطعت اذه لجال # ذخاي مكاحلاو مكحلا راص يمءاما اقافنو ةوقش رظنال عاجوالاو باعتالا ينقيرا

 اوعجراو نولفاغتم اي اورظنا * اجوعم مكحلا جرخ# اذه لجا نم قيدصلا يلع يوقتي قفانملا نال ةياغلا يلا مكحلا

 » اهل تسيل نكاسم ثرتل ضرالا ةعس يلع ريست ةعرسمو ةرم ةما نيبراحفلا نيينادلكلا مكيلع ريثا اه انا ينا لجا

 9 ايبارا بايذ نم دحاو ةرومنلا نعم عرسا اهلويخ #* جرخ# اهنم اهرظنمو نوكي اهمكح ابنم يه ةرهاظو ةفوخ“
 مههوجوب نيداضملا نيقفانملل يتاي ءاضقنالا * لكايل دعتسم رسن لثم .نوريطيو دعب نم نوبشيو نوضكري اهناسرفو

 » مهكسمبو ابارت عضو نوصحلاب بعلي وهو هبعل ةالولاو معنتي تولملاب وه #* ايبس لمرلا لثم عمجو مادق نم

 رظنت اذامل عاجوالا ىلا رظنت نا عيطتست الو ثيابحتلا يرت ال نا ةيقن نيعلا # هبدا سبوال ينتلبجو هتبتر مكب



 تاديجلا انببحاو تاريرشلا انصغبا اولوق اذكه د#* لكلا طباضلا هلالا برلا مكعم اذكه نوكيو اويحت يك ريرشلا
 طباصلا هلالا برلا لوقي اذكه اذه لجال '* فسوي اياقب لكلا طباصلا هلالا برلا محري يك باوبال يف مكحلا اودرو

 + يئارملا نوملعي نيذلاو ةحانملاو نزحلل ملفلا اعدي ليو ليو يعدي تاقرطلا عيمج ينو ةحانم عراوشلا لك ين لكلا
 وه انامل برلا موي .نوهتشي نيذلا ليو * برلا لوقي كلطسو يف زوجا يلا لجا نم ةحانم قرطلا عيمج بو
 يلا لخديو بدلا هل طقسيو دسالا هحو نم ناسنا بره ادا امك #* رون سيلو ةملظ مكل وه اذه برلا موي مكل

 تضغبا  ءوض هل سيل هبابضو رون سيلو ةملظ برلا موي سيلا # ةيدهلا هشبنتف طياعل يلع هدي رقيو هتيب
 تسل مكماب لو مكتاقرك# يل متمدق نا هنا لجا نم #* مكمساوم يف ةحاذد متشا تسسلو مكدايعا تييصقاو

 + هعمسا تسل كنغارا رامزمو كحيباست نحل ينع دعبا #* مكروهظ صالخ رظنا نآلا ذنم تمسسلو ابلبقا
 نيعبرا ةيربلا يف يل متمدق اياحضو ميابذ له * كلسي ال يذلا يداولا لثم لدعلاو ءاملا لثم مكهحلا جرحدتيو

 « مكل اهرمتعنص يتلا مهتالاثم نافار مكهلا بكوكو خولوم ةميخ متذخاو * برلا لوقي ليازسأ تيب اي هنس
 ْ ظ  همسأ لكلا طباضصلا هلالا برلا لوقي ىشمد نم دعبال مكيبساف

 2 سداسلا لصفلا

 ليارسا تميب اي #2 اولخد مهو معألا ءاسور اوفطتقا ةرماس لبج يلع نولكوتيو نويبصب نوردزي نيذلل ليو

 تازيزعلا ةبيرغلا ليابقلل يتلا ثاج يل كانه نم اوازناو امظعلا ةامح يلا تلنه نم اوزوجو اورظناو اعيمج اوربعا
 نوسماللاو نوبرتقملا ءوسلا موي يف نولصملا اهيا * مكدودح نم رثكا يه مهدودحا تاكلمملا هذه عيمج نم
 عضرلا لوجعلاو ناعطقلا نم ادجلا نولكالاو مهشرف يلع نومهنلاو ةيجاعلا ةرسالا يلع نودقارلا * ةبذاكلا توبسلا
 نوبرشي نيذلا »* براه لثم سيلو مياق لئثم هوبستحاو ناديعلا تاوصا يلع نوبرضي نيذلا د رقبلا ناوذا نم

 نييبسم نوريصي نآلا اذه لجال * فسوي راسكناب ةتبلا اوملاتي ملو ةيركبلا بايطالاب نونهدنيو ةتورملا رمنغلا
 ءايربك لك لذرا انا ينا لجا نم هتاذب مسقا برلا نال * ميارفا نم ليغلا ليبص عزتنيو ءايوقالا سار نم

 . * نوتوميف دحاو تميي يف لاجر ةرشع يقبت نا نوكيو # اهناكس عيمج عم هتنيدم عزناو هروك تضغباو بوقعي
 دحا ثتادنعا تيبلا يف مايقلل لوقيو تيبلا نم مهماظع اوجرختل نودمعيو مهصاوخ مهذخاتف ةيقبلا فلغتت
 تيبلا برضيو رماي برلا اه هنا لجا نم » ببرلا مساب اومسي مل مهنا لجا نم لوقيف ال لوقيف دوجوم اضيا
 متيدر متنا مكنال ثانالا يف نوتكسيا روخصلا يف ليغلا ضكرتا #* تاقيقشتب ريغصلا تيبلاو تاقحسب ميظعلا
 نم #* نورقلا كسمن انتوقب سيلا نيوف#لا ةدحاولا ةملكلاب نوحرفلا اهيا د ةرارملل لدعلا ةرمثو بضغلل مكعلا
 + ايراع يداو يتح ةامح ىلا اولخدت الا مكقياضتف ما ليارسأ تيب اي مكيلع ريثا انا اه نإ لجا

 0-0 » عباسلا لصفلا ظ
 بشع لكايل لمكا ذا نوكيو * كلملا غوغ ةبدنجلا اهو ارح يتالا نارجلا ةقلخ اهو برلا يل رهظا اذكه

 لوقي نوكي 2 اذهو اذه يلع بر اي بت ' * ريغص هنال بوقعي ميقي نم امحار نك بر اي بر اي تلقف ضرالا

 بر اي تملقف * سراملا تملكاو ريثكلا ىقمعلا تلكاف رانب ءاضت ببرلا اعد !نوهو برلا ينارا اذكه »* برلل
 نارا اذكه * برلا لوقي نوكي ال اذهو اذه يلع بير اي بت ”* ليلق هنال بوقعي ميقي نم فنفكا بر اي
 لاقف اسام تملقف صوماع-اي يرت ام برلا يل لاقو * سام هديبو سام نم روس يلع فقاو لجر اذوهو برلا
 ليارسا دياومو كحتلا لكايه انفتو # اضيا هليزا دوعا ا ليارسأ ىبعش طسو يف اسام عضا انا اه برلا يل

 عشص الياق ليارسا كلم ماعبروي يلا ليا تميب نهاك ايصومأ لسراو * فيسلاب ماعبروي تميب يلع موقاو نوبرختنو



© 

 لوتي اذكه هنا لحا نم #* هلاوقا عيمج لمح ضرألا عيطتست سيلو ليارسأ تميب طسو يف انتف صوماع كعم

 ىلا برهاو دمعأ رظان اي صوماعل ايصوسأ لاقو #* هضرأ نم ايبسم قاسي ليارساو ماعبروي تومي فيسب صوماع
 # ةكلمملا تيبو كلملا سذق هنال دعب بئذتت ال ليا تسيب يلعو * يبنتت كانهو شع تانهو اذوهي ضرا

 نم برلا يثذخاف »* توت طاقلو تمثك زعملا يعار نكل يبن نبا الو ايبن انأ نكا مل ايصومأل لاقو صوماع باجاف
 يبعش يلع بستت ال لوقت تننا برلا لوق عمسا نآلو #* ليارسا يبعش يلع بنت دمعا برلا يل لاقو منغلا
 كونبو ينزت ةثيدملا يف كتارما برلا لوقي اذكه اذه لحال * بوقعي تيب يلع اعومج عمج الو ليارسا
 ' + هضرأ نم ايبسم قاسي ليارساو تومت ةسجن ضرا يف يتمناو لبحلاب ساقت كضراو نوطقسي فيسلاب كتانبو

 0 نماثلا لصفلا
 لحالا ينا برلا 9 لاقف صناق ءانأ تملقف صوماع اي يرت ام يل لاقو +* صناق ءانا اذإو برلا را اذكه

 نوطقاسلا برلا لوقي مويلا كلد ين لكيهلا مباذم لولوتو * دعب مهلع هليزا دوعا تمسلو ليارسأ يبعش يلع

 نيكاسملا يلع نورقتيو ةادغلاب ريقفلا نوقياضي نيذلا اهيا هذه اوعمسا + اتوكس حرطا عضوم لك ينو ريثك
 عنصنو ةهصلا ربكنو اريغص اليك عنصتل زونكلا متفنف توبسلاو عيبنف ربشلا زوج يتم نولياقلا * ضرالا نم
 ءايربك يلع مسقي برلا *رممتل ةلغ لك نمو ةيذحالا ضوع عضاوتملاو قرولاب نيكاسملا عاتبنل # املاظ انازيم
 اهلجا ربنلا لثم دعصبو اهيف نكاس لك حونيو ضرآلا لزلزتت 2 هذهبو # ةياغلل مكلامعا عيمج يسني نأ بوقعي
 يلع رونلا ملظيو راهنلا فصن سمشلا بيغت هلالا برلا لوقي مويلا كلذ ف نوكيو د رصم رهن لثم لزنيو
 سار لك يلعو احم وقح لك يلع عفراو حون يلا مكتاحبست عيمجو نزح يلا مكدايعا بلقاو #*راهنلا يف ضرالا
 ضرالا يلع اعوج لسراو برلا لوقي يتات مايا اه * عجولا موي لثم هعم نيذلاو بيبحلا نزح لثم هعضاو اعرق
 قراشملا يلا ءايبرجلا نمو رحجبلا يلا هايملا عزهزتتو : * برلا لوق عامسل اعوج نكل ءام شطع الو زبخ عوج سيل
 # شطعلاب نابشلاو ناسحلا يراذعلا ينغت مويلا كلذ يف * برلا لوقي هنودج الو برلا لوق نيبلاط نوعرسي
 » دعب نوموقي و نوطقسيو عبس ريب اي كلبلا يحو ناد اي كههلا يح نولوقيو ةرماس نارفغب نوفلحت نيذلا

 عساتلا لصفلا

 مهلتقا مهاياقبو عيمجلا سور يف علقاو زيلاهدلا لزلزتتف .مبذملا برضا لاقو مبذملا يلع امياق بزلا تيار
 اودعصي ناو يدي مهدعصت كانه نم ميحا يلا اوطبهي نأ * جان مهنم اوجني الو براه مبنم برهي الو فيسب
 ينيع نع اوبيغتي ناو مهذخاو شتفا كانه نم لمركلا سار يف اونتخ نا * مهردحا كانه نسم ءامسلا يلا
 فيسلا رما كانه مهنادعا هجو ماما يبسلا يف اوضمي ناو # مهشينيف نيدتلا رمأ كانه نم رحبلا قامعا يف

 نزعتو اهلزلزيف ضرالا لك سملي لكلا طباصلا هللا برلا برلاو + تاريخلل ال رورشلل :مهيلع ينيع تمبثاو مهلتقيف
 ضرأآلا ىلع سسوملاو هدوعص ءامسلا يف ينابلا »* رصم رهن لثم ردو اهواضتنا رهنلا لدم دعصيو اهينكاس عيمج

 يل متنا شوبحلا ينب لثم سيلا #+ همسا لكلا طباضلا هلالا برلا ضرالا هجو يلع هقرهمو رحبلا ءام يعادلا دعو
 * ةرفحا نم نييماشلاو ةيقوذابق نم ةبيرغلا ليابقلاو رصم سم هتدعصا ليارسا سيلا برلا لوقي ليارسا ينب اي
 لوقي بوقعي تيب عزنا ءاضقنالا يلا سيل هنا ينكل ضرالا هجو نم اهليزاو ةاطغلا ةكلمم ىلع هلالا برلا انيع اه

 يلع راسكنالا طقسي الو لابرغلاب لبرغي امك ممالا عيمج يف ليارسأ تسيب يرذاو رما انا اه هنا لجا نم # برلا
 ميقا مويلا كلذ يف #*رورشلا انيلع نوكت الو برتقت ال نيلياقلا يبعش ةاطخ عبمج نوطقسي فيسلاب * ضرألا

 ادي

 - برلا سانلا اياقب بلطت يك *رهدلا ماياك اهينباو اهتامودهم ميقاو اهنم طقس ام ينباو تظقس يتلا دواد ةميخ
 سرادلا كرديف برلا لوقي يتات مايا اه هد هذه عناصلا برلأ لوقي مهيلع يمسأ يعد نيذلا ممألا عيمحو



 ليارسا يبعش يبس دراو #* اسورغ ريصت ماكالا عيمجو ةوالح لابجلا رطقتو عرزلا يف بنعلا. مضنيو فاطقلا
 يلع مهسرغأو * اهتارمث نولكايو نيتاسب نوسرغيو اهرمخ نوبرشيو امورك نوسرغيو اهنونكسيو :ةينافلا ندملا نوئبيو

 * لكلا طباضلا برلا لوقي اهايا تندف ينلا مهضرأ نم ه٠ نا ذنم نوعلقي الو مهضرا ظ

 3 يبغلا صوماع ة الوسن نست

 يبنلا ايذبوع جوبن بائك

 . ظ لوآلا لصفلا

 - مقثو اموت لا يلا ءاوتحا لسراو برلا لبق نم اعامس متعمس مودال هلالا برلا لوقي اذكه ايذبوع ايور
 رقش يف نكاسلا اهيا كنعفر كبلق ءايربك # ةياغلا ىلا ناهنم تننا. ممالا يف اريغص كتيطعا اه * برعلل

 بكاركل .نيب ترعضو نأو رسنلا لثم' تمعفترا نا * ضرألا يلع ٍينردح نم هبلق يف اليات هدكسم ةعفترملا روغصلا

 سيلا تحرط ثيح ليللا صوصل وأ كيلا اولخد قارسلا ناك نا * برلا لوقي تاردحا كتانه: نم كشع
 يلا * هتايبخم تذخاو صيع شتف فيك # ةراعب اوكرت اما اولخد نوفاطقلا ناك ناو مهل فافكلا اوقرس

 مهف كل سيل كتحت 0 أوعضو نوملاسملا تلاجر كيلع اووقت تومواق تلدهع لاجر عيمج كولسرا تادودح“
 نيذلا تورع عزجتتو * صيع لبج نم مهفلاو مودا نم ءامكحلا كلها برلا لوقي مويلا كلذ يف * مهب
 عزنتو يرغلا كاشغيو بوقعي كيخال يذلا قافنلاو مبذلا لجأل »* صيع لمح نم ناسنالا عزني يي ناماث نم

 . يلعو هباوبا يلا اولخد ءابرغلاو هتوق سنجل ءابرغلا اوبس موي ف ههاجت تممق يذلا مويلا ذّنم # دبالا يلا

 ادوهي ينببب تممشت الو ءابرغلا موي / ل ةخارغلا موي رظنت الو »* مهنم دحاو لثم تمنك تناو اعرق اوعضو ميلشروا
 تننا رظنت الو مهباعتا موي يف بوعشلا باوبا يلا لمدت الو #* ةذشلا موي يف لوقلاب مظعتت الو مهكاله موي يف
 مهنم نيصلختملا لصاتستل مهتازافم يلع موقت او 9 * مهكاله موي يف مهشيج يلع طيعت الو مهتوم موي يف مهعمج
 نوكي اذكه تمعنص امك ممل لك يلع بيرق بلا موي نأ لجأ نم *» قيضلا موي يف مهنم نيبراهلا سبع الو

 نوبرشي ارمخ ممالا عيمج ب ررشت سسدتعلا يح ىلع تييرش امك هنا لجا نم * كسار يلع كتافاكم افاكت تلل

 نيذلا بوقعي تميب ثريو ادق نوكيو صالغلا نوكي نويهص لبج قو #* اونوكي مل مهناك نونوكيو نولزنيو

 لماح نوكي الو مهنولكأيو مهب نوقرتحتو ابصق صيع تميبو ابيهل فسوي تميبو اران بوقعي تيب نوكيو 2 مهوُبرو
 ليابقلا .ارعصلا يف يا برع ل تاج بلا ثريو * ملكت برلا نا لجا نم صيع تمي ين ران ]

 نييناعنكلا ضرا ليارسا ينبل وه يبسلا سارو # ةيذاعلجلاو نيماينبو ةرماس ةعقبو ميارفا لبج نوثريو ةبيرغلا
 ْ اومقننيل نويبص لبج نم نوصلغتملا لاجرلا دعصتو * باجان ندم نوثري اثارفا يلا ميلشروا يبسو فراوصلا ياو
 + برلل ةكلمملا نوكتو صيع لبج نم



 يتلا نانوي ةوبن بائك

 ٠ ظ ظ لوالا لصفلا 000
 اهرش خارص نال ابيف ل يافا ةيدجلا يونين ىلا ضماو مق  الياق يئاما نبا نانوي يللا برا لوق ناكو

 > يطعاف يسيس درت يل ةرباس ةنيفس دجوف افي يلإ رتتنأو برلا هجو نم سيسرت يلا برده نانوي ماقف اقف * يلا دعص

 راو رحل ول هيام اع ماقأ برلاو * بلا جد ينم سيسرت مهم يأ ان دعو اهارك 00

 يف يتلا يناوآلا نم افذح اوعنشو مهلا برلا يلا اوخرصو ”ٌنوحآلَملا قرت /ريككدنل ةديفسلا "تتطروتو رحملا ف
 ثكلاب ام هل لاقو سيارلا هيلا مدقتف #* رينو مانو ةنيفسلا نب يلا نانوي 76 ميذم اوففخيل رحبلا يلا ةنيفسلا
 نم لجا نم فرعنو اعرق عضن اولاعت هقيفرل دحاو لك لاقو * كلهن الو هللا انصلختي لعل كهلا عداو مق رت
 ام رشلا اذه انيف راص اذام لجا نم انربخا هل اولاقف د نانوي يلع ةعرقلا تمعقوف اعرق .اوعضوف رشلا اذه انيلع راص
 برلل دبع انا مهل لاقف د » تمننأ ببعش يأ نمو تننأ ةروك هيا نمو يضمت نيا يلاو تيتا نيا نمو «كلمع وه

 اذامل هل اولاقو اميظع افوخ لاجرلا فاهف » ةسبايلاو رحبلا عنص يذلا وه هدبعا يذلاو ءامسلا هلا برلا دبعا اناو
 كب عنمصنت ادام هل اولاقف + مهربخأ هناآل ابراه ناك برلا هحو نم هنا اوملع لاجرلا نأ .لجأ نم اذه تمعنس

 مكنع رخبلا نكسيف رجلا يف ينوقلاو ينوعفرا نانوي مهل لاقف د اجوم رثكالب ماقاو جاه رحبلا .نال انع رجلا نكسيف
 مكيلع راع ميظعلا جوملا اذه يلجال نا تمملع انا نا لجا نم * ٠ ملف ضرالا يلا اهردري نا لاجرلا دبجف

 اي ال اولاقو بمرلا يلا اوخرصف #* مهيلع رثكالاب ءاقو ياه رحبلا نال اوعيطتسي 1 0
 رحملا يف هوقلاو نانوي اوذخاو د* تمعنص تددرا امك بر اي تننا كنا لجا نم الداع امد انيلع طعت الو ناسنالا

 اروذن اورذنو بر ميابذ اوحبذو اميظع افوخ برلا لاجرلا فاخو # هعزعزت نم ربخملا فقوف *

 يناثلا لصفلا

 ىلا نانوي يلصو # لايل ثلثو مايا ثلث توعلا نطب يف نانوي ا نانوي علتبيل اميظع اتوح برلا رمأو
 عقم يخارص مي أ تفوح نع ينباجاف يملا برا يلا يزح يف تمرخرص #* لاقو توحملا نطب نم ههلأ برلا

 اناو * يلع تزاج كجاوماو كلاوها عيمج راهنالا يب تنطاحاو رحجلا بلق قامعا يلا ينتحرط * يتوص
 نيفلا يل احا يحاول ءاملا ينفنتكا * سدقملا كلكيه يلا رظنا نا دوعا يرت كينيع نع تدعب تملق

 داسفلا نم دعصتلف ةيرهد ةطباض اهسيراتم يتلا ضرالا يلا تلزن # لابجلا قوقش يف يسار تضسرا رمل
 ا كلكيه يلا ين :الص كيلا يتاتف برلا تركد يسفن تمينف ام دنع + يبهلا برلا اهيا تليلا يتايح

 دايا كيفوا هترذن يذلاو ل ميذا فارتعاو عيبست توصب اناو ** مهتمحر اوكرت بذكلاو ليطابالا اوظفاح
 * سبيلا يلا نانوي يقلاف توها بررلا رماو ببر اي يمال

 ثلاثلا لصفلا "ا
 , لبق نع يذلا .ادنلاك اهيف 0 ةميظعلا 0 يونين يلا نيقانلاو م +« الياق ةينإب باند. برلا وف ناكو

 يلا لاقو يدانو ا موي 0 00 ةنيدملا يلا لخدي نأ نانو ند * مايا ثالث نقيرط كلسم
 4م



 #4 مهريغص لا مهريبك نم احوسم اوسبلو اموص اودانو هللاب يوئين لاجر تمنماف #* فسغت يونينو مايا هال

 ليقو يدونو # دامرلا يلع سلجو احسم سبلو هنع هتلح عزنو هيسرك نع ماقف يونين كلم يلا لوقلا برتقاو
 اوبرشي الو اوعتري كو ءايشن اوقوذي ال مد منغلاو رقبلاو مياهبلاو سائلا نيلياق هيامظع لبق نمو كلملا لبق نع يونين 5

 يذلا ملظلا نعو ةريرشلا هقيرط ن مع 0 لكسر دادتماب هللا يلا اوخرضو مياهبلاو ساملا حوسملا سبلو نب 1 :

 مهنا ميلامعا هللا رظنو * كلهن 2و هبضذ نع عجريو فطعتيو هللا بوتي له ملع نم # نيلياق مهي
 * هعنصي ملو مهب هعنصيل هب ملكت يذلا رشلا يلع هللا باتو ةريرشلا داش

 عبارلا لصفلا

 ذأ 1 ثيملكل يللا يابنت ذه بيلا بر اي لاقو برلا ل يلسو 7 ضبقتاو اميظع ءاالرع نانوي نزح ظ

 توما نا يل ديج هنال را دخل برا ةيضلا اه كلا ». سائلا رورش 0 سرأتو, لمح لا ريككر ولا

 نوكي ام يري نا يل لظلا يف اهتحل شلجو ةلظم كانه هل 48 ةنيدملا ةلابق سلجو ةنيدملا نم نانوي جرخو
 نانوي حرفف هبرك نم هللظيل هسار قوف الظ نوكيل نانوي سار يلع دعصف انيطقي هلآلا برلا رماف #* ةنيدملا يف
 سمشلا تقرشا امل ناكو ' * فجو نيطقيلا تبرضو ةادغلاب يرحم ةدود هللا رماو * اميظع احرف ىيطقيلاب
 00 نانوي مار يلع سمشلا تمربرضو 5 موهس تك هلالا ا

 لل رام يذلا ا لو بف بنل ل لجأ نس يذلا يلا ىلع تفخ تن زل لاق + توما

 + ةريدك مهعياعبو مهامش او مهتبمي نوملعي ل
  يبنلا نانوي ةوبن تممت

 1 طا ل سس حمس بطب اطل لوو هاني عج جروب هرج تعوم ع سبب مس دعس ع
 مسه ميسم ممل بمس مج وح سو يس سس اوس سب دمع وسلا ل

 يبنلا اخيم موبن باتك

 لوألا لصفلا

 ةرماس يلع مهار نيذلا لجأ نم اذوهي كلام ايقزحو زاخاو ماثاوي مايا يف يئاروم نب اختم يلا برلا لوق ناكو
 يبرلا ةداهشلل مكيف برلا نوكيو اهيف نيذلا عيدمجو ضرالا تصنتلو لاوقالا ببوعشلا ابيا اوعمسا ميلشروأو

 عزعزتتو + ضرالا يلاعا ىلع دعصيو ءاطرو هعضوم نم جرخ# برلا اه هنا لجا نم * سدقملا هتيب نم

 قافن لجا نم + رادعلالا يف لزانلا ءاملا لثمؤ رانلا هجو نم عمشلا لثم ةيدولا بوذتو هتحن نم لابهلا

 نسيلا ا ةيطخ يل أنو ةرماس سيلا بوقعي قافن وه ام ليارسأ تسيب ةيطخ لحجالو اهلك هذه بوقعب .

 لك نوعطقيو # اهتاساسأ بفغشكاو .ءاضفلل اهتراجح حرطأو مرك ةسرغو لقح ةشيرع ةرماس عضاو #* ميلشروا

 نمو ةينازلا رجا نم تمعمج اهنا لجا نم كللهلل مهعضا ابناثرا عيمجو رانلاب اهرجا عيمج نوقرحاو اهتاترعنم



 لثم انزحو نينانتلا لثم ةحانم عنصت ةنايرعو ةيفاح ريست حونتو ددعت اذه لجا نم * تفسغتا ةينازلا رجا

 # ٍمدلشررا يلا يع باب يدح كتمسملو اذهب يلا تكنتأ اهنأ 0 5 تودك اهعبرض نأ 2 يا تانئب

 -- 200 ,ادتبا نم # مكنم عجولا نر فخات اهبناجب 7 ل ارعلا ةنكاسلا ند لانبح
 سار سيل ةنكاس ناسرفلاو تابكرملا تععقعق * ميلشروا باب. يلع برلا لبق نم 3 رورشلا نال عاجوالا
 00 ثاريم يلا نيلوسرملا يطعت اذه لجال .»* ليارسا بونذ 6 كيف هنال نويهص ةنبال يه اهتيطخ
 نبا دج« يتاي مالذا يلا ثاريملا سيحل ةنكاس ةثرو اوبلجع يتح د ليارسا كولمل اخرف تراص ةيوقلا تبيبلا
 8 أودبس مهنال رسنلا لدم كنز يعسوأ 0 0 أ يلع يرجو نجو يثلحا 7 ليارسا

 ينااغلا لولا

 -- 8 هئاريمو لجرلا هني 9 اونطتخأو توبا يلع ب 3 0 لوقحملا ارهتشأو غش ا

 مسق يبعش وأ هدب انيق بلا نعت نو 0 + ةنفب نكي رزرشلا

 برلا ةعامج يف هعرقلاب لدح عسناو كل 0 با عع :: دريل هعنمي نم نكي ملو لبحلاب

 لامعالا هذهأ برلا حور بسقغأ بوقعي تميب راعلا يضقي 2 لياقلا نال هه« هذه يلع اوعمدت الو 0 اوكيت ال

 هدلج اولس هتمالس ةلابق ةوادعلل ماق يبعش مادق نمو  ةميقتسم 586 محملا ةديج هلاوقا سيل
 ةريرشلا ميلامعا لجال مهميعن ' تويب نم نوحرطي يبعش اومدقم اذه لجال د برعلا نم اروسكم 0 اوليزيل
 مت درع ا متدسف د لجا نم ةحار هذه كل تسيل هنال ضماو مق #* ةيرهدلا لابجلل اوبرتقا اويصقا
 بوقعي عمجأ 2 اسعسمشلا اذه ةرطق نم نو يو اركسو أرمخ كل رطق ايذك ماقأ حور »* نرطي دحأو نم سيلو

 سو ب عيطت 1-0 ُةهَقِمق ف ل ا ل مهلبتقأ لبتقم 00

 * مهم دغتي برلأو مههجو مادق ةملدلا لجال سانلا نم نورغي * مهدقرع

 كااثلا لصفلا

 اب * مكحلا اًوفرعت نا مكل يغبني سيلا ليارسا تيب اياقب ايو بوقعي تميب ءاسور اي هذه اوعمسأ لوقيو

 يلو يبعش موكل اولكا امك * مهماظع نم مهموحو مهنم مهدولج يفطاخ رورشلا يبلاطو ؛ تانسهلا دليم
 6 نوخرصي اذكه 0 ف 0 لذمو لجرملا يف 3 0 ادركت 0 اوضرو مهءاظع نم مهدولج

 3 00 0 9 "3 يف ابطعا ملو ةعالس هل نودانيو مهئاتساب نوضعي نيدلا يسبعش نولضي نيذلأ ءايبنالا يلع

 *«راهنلا مج هلع ملظيو ٠ .ايمثألا يلع ل مشلا برغتو في رعتنا نم هةملظلا مكل نوكتو ايورلا سع ليل مكل نوكي اذه لج

 + مهعمسي نم نوكي ال هنا لجا نم ءاواه عيمج مبيلع منيو نيفارعلا يلع كلحتنو تامانملا نوري نيذلا يزختو
 تميب يءدقم اي هذه اوعمسأ د هاياطختل ليارصاو هقافنب بوقعي اوربخبل برلا حورب ةوق لمكأ 2 انا تنك نا

 .امدلاب نومهص نودبي .يذلأ 2# تاميقتسملا عيمج نوحوعبلو مكدلا نولدري نيذلا ليارسأ كمعد اياقبو بوقعي

 1 +1 دسأ 00 0 ا 0 07 ةرج#اب اوباج' اهتشهكو 0 رمكح 200- 2 ركوب 5

 1 د لبجو ةشيرع لثم
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 عببأرلا لصتلا

 « بيعشلا هيلا عرستو ماكالا "قوف يلاعتي و لابجلا سور يلع !دعم ارهاظ برلا لبج - ةريخالا مايالا ف نوكيو .
 ع فريسو قرط ان نووظيو برقي هلا تي لور لج يل دمت ون نورتو ةريثك ممأ هيلا قلطنتو

 ةيوق اممأ تمكبيو ةريثك بوعش نيب مكحلو * ميلشروا نم برلا ةملك» سومانلا جرختل نويبص نم نآل هلبس
 نوملعتي الو اضيا افيس ةما ٍس ةما لمعت 0 لجانملل مهقيرازمو 0س مهنويس نورسكيو ةديعبلا ضرألا يلا يتح

 ادهلا برلا مساب ريسن نم هقيرط يف : دحاو لكريسي فوعشلا يمج نذل +« دذهب ملكت لكلا طباملا بلا مف

 عضاأو * مهتدعبأ نيذلأو ايليت ةدوعبملاو 5 ةرسكنملا عمجأ برلا لوقي مويلا كلذ ف ا: دعب اميفو دبآلا ا

 اي تمناو ١ * دبالا يلاو نآلا ذنم نويبص لبح يف مهيلع برلا كلميو ةيوق هما يلا ةدوعبملاو ةيقبلل ةروسكملا

 انامل ناآلاو 3 ميلشروأ ةدبال لباب نع دكلمملا ىلوألا ةسايولا لخدتو نوتاي كرلا ةيركلا ن نويهص ةيبأ عيطقلا جم

 |: 0 ل ل يل ل ا ملا كل سيل له رورشلا تمملع

 يلا نيتاتو ءارحصلا يف نينكستو ةنيدملا نم نيجرخت نآلا كنا لجا نم دلت يتلا لثم نويبص ةنبا اي يبرتقاو
 .ةريشك ممأ كيلا عمتج نالاو يع دي نم كهلا برلا د تر تا

 رامغا لتم مهعمج نال هيار اومهفي ملو برلا ةركف اوفرعي مل مهف  اننويع نويهص .يلا رظنتو تممشن نولياقلا
 نيمرحنو ةريثك ابوعش نيسودتو اماه كفالظاو اديدح كنورق عضا نال نويبص هنبا اي مهيسرداو يموق * رديبلا
  هدخ يلع نوبرضي اصعب اموزل انيلع بتر جايسب ميارفا ةئبا ييست نآلاو ' دع ضرالا بررل مهتوقو مهترثك برلل
 ْ ش * ليارسا ليابق

 سماخغلا لصفلا

 نوكي نم يل جرخ# كنم نآل اذوهي بفولا يف نوكت نأ تمنأ ريغصب ترسل اثارفأ تميب مهل تميب اب كننأو

 مهتوخا اياقبو كلت ةدلاولا نامز يل مهملست اذه لجأل « رهدلا مايا ذنم ليارسا يف هجراختو ليارسأ ف اسيير

 مهنا لجا نم نودجوي مههلا برلا مسا دمعلو ةوقب هعيطق برلا يهريو اريو موقيو »* ليارسا ينب يلا نوعجري
 هيلع موقتو انتروك يلع يطو اذاو انضرا يلا يلصوملا يتا !ذا ةمالسلا هذه نوكتو د ضرالا راطقا يلا نومظعيس نالا
 انضرا يلع يتا اذا مهذقنيو اهترفحا ذورمن ضراو فيسب لصوملا نوعريو: * سانلا نم .ءامظع ةينامثو ةاعر ةعبس

 لثكمو برلا لبق نم طباه ءادن لثم ةريثك بوعش طسو يف ممالا ف بوقعي هيقب ريصتو * اندودح يلع يطو اذاو :

 بوعش طسو يف ممالا يف بوقعي ةيقب ريصتو د رشبلا ْئنب يف فتي الو دحاو الو عمتج اليك ليج ىلع فارخ

 * صلخم نم نوكي الو سرتفي عطقإ زاج اذا هنا امك منغلا ناعطق يف لبشلا لئمو ةألقلا يف مياهب يف دسا لثم ةريثك
 كلويخ لصاتسا برلا لوقي موهلا كلذ يف نوكيو #* نولصاتسي كيادعا عيمجو كينزح# يلع كدي عفترت
 كيدي نم رجلا عزناو # كنوصح عيمج كلهاو كضرا ندم لصاتساو 2 * كتابكرم ديباو كلتسو نم

 رسكاو * كيدي لامعال دعب نيدجست الو كطسو نم كتابصنو كتاتوعنم لصاتساو * كيف نونوكي ال نوملكتملاو
 * اوعمسي مل مهنا لجا نم ممالا يف اماقتنا بضغبو زجرب عمصاو * كندم ديباو كلطسو نم تابصنلا

 سداسلا لصفلا

 برلا مكح بوعشلا اهيا اوعمسا * كتوض ماكالا عمستلو لابجلا عم مكاحت مق برلا هلاق ام نآلا اوعمسأ.
 انامب وأ كب :تسعدص ١نام يبعش ب * رظانتي ليارسأ عمو ةدعش عمم ةموكح برلل نا ضرآلا تاساسأ هيد ىدأو

/ 



 كتذقنا ”ةيدوبعلا تيب نمو.رصم ضرا نم كتدعصا ينا لجأ نم * ينبجا كب تيرض اذامب وا كتنزحا .
 هباجا !دامبو باوم كلم ىقآلاب هب ُكِيلع يور ام ركدا يبعش اي #* ميرمو نورهو يسوم كهجو مادق تللصراو
 هكردا يلعلا يبهلاب دضتعاو برلا كردا اذامب + هللا لدع فرعي يك لاجلجلا يلا لابجلا نم روعاب نب ماعلب

 ينطب ةرمثو قافن يروكب تلمع نامس سويت تاوبرب وا شابك فولاب برلا لبقيا * ةيلوح لوجمب تاقرعتب
 امكح عينصت نا الا كنم برلا هبلطي اموأ نسحلا وه ام ناسنالا اهيا كتربخا دق #* يسفنل ةيطغلا لجا نم

 همسأ يفياخ صلختاو وعدي ةنيدملا يف برلا توص * كهلا برلا عم ريست نأ ادعتسم نوكتو ةمحرلا هبعتو
 رربتي لهف  ملاظم ءايربكلا عمو مثالا زونك زنك ةمثألا تيبو + ران سيل اريثك نيزي هناف طبسلا اهيا عمسا
 يف عفترإ مهناسلو بذكلا نوبطخ# اهناكسو مهقافن انغ اولمكأ اهنم يتلا *رادقملاب شغلا تاجنص نازيملاب ميثالا
 صلخغت ال تنناو درطتتو كييف ملظيو عبشت الو ؛لكات * كاياطخم تديباو كبرضا نا يدتبا اناو مهمذ

 نوبرشت الو تميزلاب نهدنت الو ةنوتيزلا رصتعت تننا دصمم الو عرزت تمنا #* نوملسي فيسلل نوصلخي نيذلاو
 كملسا يك مهتايور يف متكلسو باخا تيب لامعا عيمجو يرمع قوقح تظفحو * يبعش رظن ديببيو ارمخ
 * بوعشلا ريذعت نوذخايو ريغصلل اذه ناكسو ءانفلل

 عباسلا لصفلا
 ام لوا لكالل ادوجوم دوقنع سيل فاطقلا يف ةراعب طاقلكو داصملا يف ةبصق طاقل لثم ترص ينال يل ليولا

 لك نوضقي .امدلا يلع مهعيمج !دوجوم رشبلا يف موقم سيلو ضرألا نم كله عرولا ند يسفنل ليولا * جرخي
 | *«وه هسفن يرهب ةمالم تاملكب ملكت مكاحلاو بلطي سييرلا رشلل ميديا نودعي # اداهطضا هبيرق دهطضي دحاو
 * مهواكب نوكي نالا رضح دق كسماقتنا ليو ليو ةملظلا موي ف نوناقب يضميو لكاي سوس لثم مهتاريخ لذراف

 برلا يلا رظنا اناو #* هتيب يف نيذلا لاجرلا عيمج مه .ءادعالا اهتامح يلع سورعلا اهما يلع موقت تنبلا بالا
 ةملظلا يف سلجا نا يا لجأ نفل تملعقس نال يتودع اي يف يح ا ا » يجهل ينعمسي يصلخ» هلالا عقوتاو

 نيطلاك سودلل نوكت نآلا اهنا رظنت يانيع كهلا برلا نيا يل ةلياقلا يزحلا سملتو يتودع يرتو #2 هلدع رظنا

 ةصعأو ديهمتلل كندم نوتايو اسومان مويلا كلذ دوعيو * كرهت مويلا كلذ نبللا نيسلكت موي * قرطلا يف
 موي * ايروس لبج يلا لبجلا نمو رجلا يلا رحبلا نمو رهنلا يلا روص نم ةصحلل ةنيصحلا كندمو نييلصوملا

 رصم نم كجرخ“ ماياكو #* رهدلا ماياك ةيذاعلجلاو ةيناسيبلا نوعري لمركلا طسو يف بباغلا ,يف مهدحو نونكسي

 نوسحل  مهناذا شرطت مهمف يلع يديالا نوعضي مهتوق لك نم نوزختلو ممالا نوري * بياجلا نودياعت
 كلكم هلا نم * كنم نوفاخحإو نوتهبي انهلا برلاب مهلافقنا يف نوطلخا ضرالا ىلع نوبه ةيحلا لثم بارتلا
 عجري وهو *وه ةمحرلا ديرم هنال ةداهشلل هبضغ كسمي ملو هثاريم اياقبب ملاظملا نع زواجتملاو ملاظملا . عفارلا

 امك ميهربال ةمحرلا بوقعيل ىتعلا يطعي # انايطخ عيمج رحبلا قامعا يف حرطيو انملاظم. قرغي انيلع فاارتيو
 ظ ْ * لبق نم ىتلا مايالاك انيابال مسقا

 7 يبنلا اخمم ةوبن تممت '



 يبنلا موحان ةوبن باتك

 لو2ا لصفلا

 + هءادعا عزني وهو هيدناعم نم مقتني بضغب مقتنم برو رويغ هللا * يثوقلالا موحان ايور رفص يوني هبرض
 ددهتي *# هيمدق رابغ بحلاو هقيرط ةلزلزلا فو ءاضقنالا ف برلا ةيكزت يكزي ملو هتوق ةميظعو حورلا ليوط بدرلا
 هنم تازازت لابجلا *.تينف نانبل تارهازو لمركلاو ةيناسيبلا تلق رابنالا عيمج برختبو هففجتو رحبلا
 يف دناعي نمو تبثي نم # هبضغ هجو نم اهيف ناكسلا عيمجو هبجو نم اهلك ضرالا تلحلا تععزعزت ماكألاو
 * هيغرومب فراعو ةدشلا موي يف هنوجري نيذلل ملاص برلا * هنم تباذ روهتلاو ءاسورلا بيذي هبضغ هبصغ زجر
 .اضقنالا عنصي وه برلا يلع نوركفي اذام هوادعاو * نيبثوتملا درطت ةملظلاو ءاضقنالا عنصي كلسملا نافوطبو
 ةولمملا ةبصقلا لثمو لكوي كبتشملا راقنملا لثمو سبيي مهساسأ يلا نآل  اعم ةدشلا يف نيترم مقتني سيل
 ٠ هايملا يدابم يلع برلا لوقي اذكه #* ةريرشلا تاداضملا يورم برلا يلع ركفلا جرخت كنم #0 افافنج

 نم «برلا يصويو * كتاطابر قزماو كدنع هاصع رسكا نآلاو #* دعب عمسي ال كعامسو نوربعي اذكهو ةريثكلا
 * كندفد عضاو تاكوبسملاو تاتوهنملا لصاتسا كلبلا تيب نم اضيا كمسا نم عرزي ال كلجا

 ظ يناثلا لصفلا

 ال هنا لجا نم كروقن برلل فواو كدايعا اذوهي اي ديع ةمالسلاب ربخملا لابجلا يلع رشبملا مادقا اه نال
 دصرأ ةدشلا نم كصلخغع كهجو يف زفانلا دعص >* تععزن تلمكت دق قيتعتلا يلا اوتاي نا اضيا نودوعي
 لجا نم ليارسا ءايربك لثم بوقعي ءايربك فرص برلا نا لجا نم # ادج ةوقب عجشت وقحلا كسما قيرطلا
 موي ف مهبكارم مجل رانب نيبعال ءايوقا الاجر رشبلا نم مهرادتقا ةحلسا ' * مهنابصق اودسفاو مهوصفن نيضفاثلا نا
 قوربكو ران .ميباصم لثم مهرظنم عراوشلا يف نوكيتليو تابكرملا نوطلخ#و د قرطلا يف نوقلقي ناسرفلا هتييهت
 باوبأ #0 مهريطاون ,نويهيو راوسالا يلع نوعرسيو مهكلسم يف نوفعضيو اراهن نوبرهيو مهوامظع ركذتو :* نوعرسي
 ي تامغنتم تامامح لثمك نمدق اهوامأو .تدعص يهو تفشك ماوقلاو »* ىترطقس تائكلمملا تمهمتث ندملا

 اوفطتخاو ةضفلا اوفطتخا # رظني نم نكي ملو اوفقي مل نوبراه مهو اههايم ءام ةكرب لثم يونينو * نيبولق
 بلق راسكناو ديدبتو ليوهتو ضافتنا * ةابتشملا اهيناوا عيمج نم رثكا 'اولقث اهتنيرل ةياهن نكي' ملو بهذلا
 نيب لابشألل نياكلا يعرملاو دسالا نيرع وه .نيا *ردق ماحس لكلا هوحوو وقح لك يلع تاقلطو: بكر لالحلاو
 نيذلا هدوسال قنخو هلابشا يفكي ام فطتخا دسالا * فوخ# نم نكي ملو دسالا لبش كانه لخد نيا دسالا يضم
 . كدوساو كترثك ناخدلاب قرحاو لكلا طباضلا برلا لوقي كيلع انا اه # اناطتخا هنكسمو اديص هركو ءالمو هل
 ظ * دعب كلامعا عمست الو كديص ضرالا نم لصاتساو فيسلا مهلكاي

 ْ ْ ثااثلا لصفلا

 سرفلاو تاركبلا ةلزلز توصو تابرصلا ترص * ديص سجال ال املظ ةولمملا اهلك ةبوذكلا .امدلا ةنيدم اي دأو
 سيلو ةطقسلا لقثو احرجلا ةرثكو ةقربملا فصاللا فيسلاو دعاصلا سرافلاو * رصت يتلا ةبكرملاو شكارلا ىلسالاو



 ممالا تعابا يتلا ةرعسلا ةمدقم ةحرفو ةنسح ةيناز ءانزلا ةرثك نم * مهداسجا يف نوفعديو اهممال ءابتنا ناك
 ممالل رهظاو كهجو يلع كاروام فشكاو لكلا طباضلا هلالا برلا لوقي كيلع انااه #* اهرعحسب ليابقلاو اهانزب
 كاري نم لك نوكيو * ةرهش كعضاو كتاساجن بسه الاذر كيلع حرطاو * كتنها تاكلممللو كتحبصف

 ييه ارتو يلصوا اوزج يبه # اهل ةولس بلطا نيا نم اهيلع دبنتي نم ةيقشلا يوئين اي لوقيو كنع لزني
 تكبورهل ةيابن سيلو رصو اهتوق ةشبحلاو * اهراوسا ءاملا رحملا اهادبم اهلوح ءاملا راهنالا يف ةنكاسلا نوما اي ابيصن

 لك يلعو اهقرط عيمج .دب يلع ضرالاب اهلافطا نوبرضيو ةيبسم يضمت ةولجلا يف يهو ده اهرنيعم اوناك ةبونلاو
 كل نيبلطت سيلو ةروقحع نينوكتو نيركست تمناو »* تافاثكلاب نوطبري اهيامظع عيمجو اعرق نوعضصي اهدودح

 كبعش اه # لكألا مف يف نوطقسيف .اوعزعزت نأ نودصار نهل نوت راكحما كنوصح عيمج - : ,ءادعالا نم ادفر

 كتاذل يقتسا مامز ءام * كسراتم رانلا لكاتو كضرا باوبا متفت تاحوتفم كيادعال كيف ءاسنلا لثم
 فيسلا كلصاتسي رانلا كلكات كانه #* نبللا يكسماو نبتلا ف يسود نيطلا يلا يلزنا كنوصح يكسماو
 لثم بو راطو بو ثبدنجللا ءامسلا موجن نم رثكا كتاراجت ترثك »+ بدنجلا لثم يلقثتو دارجلا كلكايو
 اهعضوم فرعي ملو تملحر تتققرشا سمشلا دربلا مايا ف جايس يلع 5 دار لثم كطلخ #» ءادوس ةدارج

 سيلو » لبقي نم نكي ملو لابجلا يلع كبعش علط كتربابج دقر لصوملا كلم اوسعن كتاعر # مبل ليو
 مل نم يلع هنأ لجا نم كيلع يديإلاب نوقفصي كربخا نوعمسيب ندا يي بطلا كدبرض كراسكنال افش .

 * نيح لك كرش تاب

 3 يبنلا موحأن ةوبن تمهت

 ظ .  لوالا لصفلا

 انامل + صاغت الف مراظم كيلا ميصا عنمست الف حرصا بير اي يتم يلا #* يبنلا قوقبح اهار يتلا ايورلا
 جرخ# او سومانلا لطعت اذه لجال  ذخاي مكاحلاو مكحلا راص يماما اقافنو ةوقش رظنال عاجوالاو باعتالا ينتيرا
 اوعجراو نولفاغتم اي اورظنا * اجوعم ىلا جرخي اذه لجا نم قيدصلا يلع يوقتي قفانملا نال ةياغلا يلا مكس
 نم * دحأ هب مكربخا نا هوقدصت 2 يذلا اذه معايا يف المع لمعأ انا ينا لجأ نع نونفتو بياهع نوبوعتف

 :: ابل تمسيل نئاسم ثرتل ضرألا ةعس يلع ريست ةعرمسمو ةرم ةمأ نيبراحملا نيينادلكلا مكيلع ريثا اه انا يلا لجا

 | اهبارا بايذ نم دحاو ةرومنلا نعم عرسا اهلويخ #* جرخ# اهنم اهرظنمو نوكي اهمكح اهنم يه ةرهاظو ةفوح"
 مهنوجوب نيداضملا نيقفانملل يتاي ءاضقنالا * لكايل دعتسم رسن لذثم .نوريطيو دعب نم نوبشيو 0 اهناسرفو
 : مهكسمبو ابارت عصرو نوصحلا بعلي وهو هبعل ةالولاو معنتي كولملاب وه #* ايبس لمرلا لثم عمجبو مادق نم

 بر اي تومن الو يسودق هللا برلا .ودبلا ذنم تمنا سيلا #* يملا ةوقلا هذه لاسيو زوجاو احور لقني ذينيح

 رظنت اذامل عاجيالا يلا را نا عيطتست الو ثيابغلا رت ال نا ةيقن نيعلا * هبدا ضبوال ينتلبجو هتبتر مكب
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 7 ام يتلا ماوهلا لثمو رحبلا ناتيح .لثم رشبلا عنصتو # رابلا قفائملا علتبي ام دنع تكستو نيلئاغتملا
 اذه لجا نم # هبلق حرفيو رسي اذه لجأ نم هكابش يف هعمجو صشلاب هبدج ةرانصلاب ءاضقنالا دعضا * مدقم

 00و * ةرتخملا دتمملو هيمصت مسد امهب ىلا هكبشل رخو مشل بذي

 * قفشي لو نيح

 يناثلا لصفلا

 برلا باجاف #* يتيكبت يلع .بواجا اذامو يف ملكتي ادام رظنال سرفتاو ةرخ يلع عشطاو فقا ظ5
 ةياهن ىرشت سيلو نامز يلا اضيأ ايورلا نأ لجأ نم « اهبراق عرسي يك .ول يلع اضياب ايوزلا بتكا يل لاقو
 * يي ناميالا نم يلدعو هب يسفن رست مل رجحت ناو * يطبي نلو .يتاي يتألا نال هرظتنا يطبا نآاو الطاب لو
 عمجلو ٠ يلتمي ال توملا لثم وهو ميحجلاك هسفن ضرع يذلا ايش لمكي ال قمحالا .لجرلاو نواهتملاو مظعتملاو
 ليو نولوقيو هنع رابخألل ينعمو الثم هيلع اهنوذخاي اهلك هذه سيلا »* ببوعشلا .لك هيلا لبقيو ممالا لك هيلا

 نورودشملا كنوبهتديو ةوغدأل هنغب نوموقي مهنال » .لقنب ,ونأل هقوط .لقثيو يتم .يتح هل نكي مل ام هل رثكملا

 ءامد لجال نييقبتملا بوعشلا عيمج كومنغيو ةريثك امما تمنغ كلنا لجا نم ه# مهل افاطتخا ريصتو كيلع

 ' تلفيل هشع العلا يف بتريل هتيبل ايدر اهرش هرشي يذلا هاو  اهيف ناكسلا عيمجو ةثيدملاو ضرالا قافنو رشبلا :
 طياعلا نم رجتعلا نا .لجا نم * كسفن تطخاو ةريثك ابوعش تلصاتسا ايزخ كتيبل تاور هرارشللا دي نم
 لبق نم يه هذه سيلا # ملاظملاب اندم يبهمو ءامدلاب ةنيدم ينابلا ليو * قطني ةرجشلا نم دتولاو حرصي
 فرعتل تالتما اهلك ضرالا نال #* اهسوفن ترغص ةريثك ماو رانلاب ةريثكلا بوعشلا تيئفو لكلا طباصلا برلا
 ةنها لتما + * مهرياغم يلا رظني يكركسيف اركع ايدرد هبيرق يقاسلا ليو * مهاشغي ريثك ءام لثم برلا دج»

 لجا نم #* كفرش يلع ةنهالا تنعمقجاو برلا نيمي ساك كب طاحا لزلزتو عزعزت روضتو برشا يارلا نم
 ام # اهناكس عيمجو ةنيدملاو ضرالا قاقثو رشبلا ءامد لجا نم كعزفت شوحولا ةوقشو كاشغي نانبل قافن نا
 لد * امكب امانصا عنصيل هتلبج يلع لكوت كلباج نال ابذك الايخ اكيبس هولبج هوتعن مهنال ترمنملا  عفني
 + ةيلكلاب ور اهيف نكي ملو ةضاو بهذ نم ةمرق وه اذهو لايخ وه اذهو علترا رجسلو مقو هبتنأ ةبشهلا 00

 ٍ * ضرالا لك ههجو نم عاتريل هسدق لكيه يف برلاو

 ظ كلانلا لصفلا

 دنع نرعت نيناويح طسو يف تهبخ كلامعا تلمات تفحم كءامس تمععمس بر اي هتعبستب يبنلا 3-0

 قرشملا نم هللا. ٠ * ةمحرلا ركذت بصغلاب يسفن برطضت ام دنع رهظت نامزلا رضع ام دنع ملعت نونسلا برتقت
 نورث نوكي رون لثم هوضو 7 ةولمم .ضرأالا ينوجست ىمو اباوع مابي ايو هايوط نيك

 .ضرالا .تعزعرزتف ماق * هيمدق عم بدالا جرخو لوقلا ريسي هبحو مادق #* هتوق نم ةيوق ةبح“ عضو هيدي يف

 شوبحلا نكاسم باعتالا ضوع ةيدبالا مهكلاسم اورظن * ةيرهدلا ماكالا تسباذ افسع لابجلا تتفت ممالا تباذف رظن

 بكرت كنال :كدصهن رحبلا يف وا كبضغ راهنالا يفوا بر اي رجزت رابنالا يف له * نيدم ضرا لاظمو عزمت
 تر * ضرالا قشنت هايملا نم ببرلا لوقي ةيولا يلع 1 دمت دام * صالخ 00 كليخ يلع

 صالخنل تجرخ ه ممالا ردعت بضغلابو ضرالا للقت ديدهتلاب ها قرب ءوض : يف رونلا يف ريسن تيان
 ثمعطق # ءاضقنالا يلا ةبقرلا يلا لالعالا تصهنا اتوم ةمثالا سور يلع تمعضو ثلءاح# صلخغتل تيتا تابعش
 هايملإ تقلقا كلويخ رعبلا يلع تببكو ٠ ٠ ارس لكاي نيكسم لثم مهمجل نوحتاي اهي نيزازتي ةتعبب ,ايوقالا سوو



 يف ميرتسا يف يتوق تقلق يماظع يف ةدعرلا تلخدو يتفش ةالص توص نم يبلق يثشو' تظفح # ةريثكلا
 بتذكي تامركلا ي تالغ نوكي سيلو ةرمث لمع ال ةئيتلا .نأ لجآ نم # يتبرغ هسلعش يلا دعص)ل يتدش موي

 حرفا برلاب للهتا اناو * نواذملا يلع موذت الرقبلاو ماعطلا نم منغلا تينف اماعط عنصت ال عاقبلاو ةنوتيرلا لمع
  .ةمبستل يلغال ينعفري بفراشملا يلعو مامدلا يلا يمدق بتربو. يتوق يملا برا » يمل هلالاب

 * يمنلا قوقبح ةوبن تمت

 يبنلا اينوغص وبن باتك

 لوألا لصفلا

 95 ادوهي ٌسللم نوما نب ايشوي مايا يف ايقزح نب ايرمأ ىب ايلذوذ نب يثمك نب اينوغص يلا راص يذلا برا لوك

 فعضتو رحبلا ناتيحو ءامسلا رويط يننتل مياهبلاو ناسنالا ينغيل + برلا لوقي ضرالا هجو نم ءاتفب ينفيل

 عرناو ميلشروا ناكس عميمج يلصو !دوهب ىلع يدي ندماو * برلا لوقي ضرالا هجو نع ةمثالا عزناو نوقفانملا
 * مهكلمب نوفلمح نيذلا ءامسلا نانجال ةوصسالا ىلع نود نيذلاو * ةنهكلاو ءامسأو لاعاب ءامسا عضوملا اذه نم

 لجا نم هلالا بيرلا هجو نم اوعاترا * برلل اوصصخت# مل نيذلاو برلا اوبلطي مل نيذفلاو هبرلا نع'نوليمي نيذلاو

 .اصورل يلع 39 0 ةعب ل 7 ف 7 * ةيوع دم ٍِسدق هدحبس3 ءايه بلا نأ بيرت 0 موي نأ

 ناعنك ميشا بمعشلا 5 نال هل ناكس اي 00 ١ . ماكل نم يعاب راسكناو ةيناثلا نم ةلراوو نوذعطي 5
 نيلفاغتملا لاحرلا ىلع مكحأو جارسب ميلشروأ شذا مويلا كلذ 5 نوكيو »* ةصفلاب نيعفرتملا عيمج اولصوتسا

 كالابلل مهتويبو فاطتخالل مهتوق نوكتو »* ارش حمنصي ملو اريخ برلا عمصي مل مهيبولق ف نيليافلا مبتالار يلع

 عربسمو بسيرق بيرق ميظعلا برلا :موي نأ . * اهرمخ نوبرشي 3و امورك نوصرغيو اهيف :نونكسي لو اتويب نوئبيو
 ناسفو تمقو مدع موي ةدشو ةقيض موي مويلا كلذ يوق رجرلا مويا * بترت بسعصو رم برلا موي تدوص اد

 ىشسبلا قياضاو . * ةعفترملا اياورلا يلمو ةيوقلا ندملا يلع ةخرصو قون موي #* ةبابضو ةباحم موي بابضو ةملظ موي

 نأ مهبهذو مهتضو 1 يب لثبم هيأ بارغلا لثم د قرغير 0 8 اد نايمع لثم نوريسيو

 بانلا لصفلا

 ميي مكيلع يتاي نأ لبق نم ةبهاذ ةرهز لثم معنا اوريصت نا لبق نم * ةبداتم ريغلا ةمالا اوطبراو اوعمتجا
 موي ف اورتست يكل امهوبواجو الدع اوبلطاو امكح اولمعا ضرالا يعضاوتم عيمج اي برلا اوبلطا »* برلا بضغ
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 ناكس اي ليو هراهنلا فصن علقت دودزاو داسفلل ريصت نالقسعو ةفطتخ“ ريصت ةزغ نا لجا نم ه* برلا زجر
 ريصتو »* لزنملا نم مككلهاو ليابقلا ءابرغلا ضرا ناعنك اي مكيلع برلا لوق نييشطيرتالا ءابرغ رجلا لبح
 نالقسع تويب يف مهبلع نوعري اذوهي تيب اياقبل رحبلا لبح ريصيو * فارمتلل اضيرمو ناعطقلل يعرم شطيرقا

 تارييعت تعمس  مهيبس درو مهدقتفا مههلا برلا نال دوه ينب هجو نم نوحرتسي سمشلا بيغم دنعو '
 بر لوقي انا يح اذه لجال * يدودح يلع أومظعو يبعش اوريع نهب نيذلا نومع يب تاقزاممو باوم

 يلا ةكلاهو رديبلا ةمرع لثم ةيخرتسم قشمدو اروماغ: لثم نومعو مودس لثم ريصت باوم نأ ليارسا هلا تاوقلا
 أومظعتو اوريع مهنا لجا نم مهتميتش لدب مهل هذه د مهنوثري يتما نم نويقبتملاو مهنوفطتخ# يبعش اياقبو دبالا
 هعضوم نمي دحاو لك هل نودجسلو ضرالا مما هيلا عيمج لصاتسيو مهيلع برلا رهظي #* لكلا طباضلا برلا :يلع
 :يلسوملا كلهاو .ايبرجلا يلع يدي ددماو #* يفيس احرج نوريصت شوبحلا اهبا متناو # ممالا'ريازج عيمج
 يف ذفانقلاو تايابرحلاو ضرالا شوحو لكو ناعطقلا اهطسو يف يعرتو + رفق لثم ءاملا ةميدع داسفلل يونين عضاو
 معينملا ةنيدملا هذه # اهعافترا ةزرألا نا لجا نم اهباوبا ين نابرغلا اهعارت يف توصت شوحولاو نودقري اهفوقس
 اهب راملا لك شوحولل يعرم داسفلل تراص فيك اضيا دحا يدعب سيلو انا انا اهبلق يف ةلياقلا ءاجرلا يلع ةتكاسلا
 * هيدي تلرحبو رفصي

 ظ كااثلا لصفلا

 يلا برقت ملو برلا يلع لكوتت ملو ابدا لبقت ملو اتوص عمست مل #* ةمامحلا ةنيدملا ةاجنملاو ةرهاظلا هاو
 لاجر احور اوسبال اهوايبنا # ةادغلا يلا نوقبي ال ايبارا بايذ لئثم ابتاضق نورازي دسا لثم اهيف اهواسور د اههلا .

 ةادغلاب ةادغلاب املظ عنصي ملو اهطسو يف لدع برلاو * سومانلا يلع نوقفانيو سادقالا نوسم# اهتنهك نولفاغتم
 اوكلسي ال نا مهجراخم بيرخاس مهاياوز تينف نيربكتملا تردحا #2 داسفلا يف رفظلل املظ سيلو همكح يلطعي
 نولصاتست الو بدالا اولجقتو ينوفاحخت نا تملق # نكسي نم الو دحاو الو ىبي مل هنا لجا نم مهندم تينف ةيلكلاب
 مويل برلا لوقي يرظتنا اذه لجا نم # مهتراعب لك تدسف ركب دعتسا اهيف هب تمقثنا املكب اهينيع نم

 نأ لجا نم يبضغ زجر لك مهيلع ضيفال اكولم اولبتقيل ممالا عماج“ يف يمكح نأ لجا نم ةداهشلل يتمايق
 هل اودبعتيل برلا مساب لكلا اوعديل مبليج يلا اناسل بوعشلا يلع درا ذينيح ين »* ضرالا لكوت يتريغ رانب
 يف + ةحبذ يل نومدقي نيددبتملا عم يلا نوعرضتي نيذلا اولبقا ةشبحلا راهنا.يصاقأ نم  دحاو رين تعنت
 اضيا نيدوعت الو .كتمظع كنم عزنا ذينيح ينل يلع اهب تقفان ينلا كلامعا عيمج نم نيزخت ال مويلا كلذ
 الو  ليارسا اياقب برلا مسا نم عاترتو اعضاوتم اعيدو ابعش كيف يقباو * يبدق لبج يلع يظعنت نا
 نم نوكي الو نوعجهطضبو نوعري مهنا لجا نم شاغ ناسل مهمف يف دجوي الل ليطابالاب نوملكتي الو املظ نوعنصي
 برلا #* ميلشروا ةنبا اي كبلق لك نم يبرطاو يرس ميلشروا هنبا اي يدان ادج نويبص ةنبا ان يحرفا * مهعوري
 كلذ يف #* دعب ارورش نينياعت الو ميلشروا اي كلطسو يف برلا كلمي كيادعا دي نم كذقنا كتامالظ عرتنا,

 كيلع باج كصلخ يوق كيف اهلا برلا * كادي يخرتست ال نويبص اي يقث ميلشروال برلا لوقي نامزلا
 * ارييعت اهيلع ذخا نم ليو كيمشهتم عمجبو »# ديعلا موي يف لثم برطب كب رسيو هبح كددجلو ارورس
 ارخف مهعضاو ةيصقملا لبتقاو ةيبسملا صلخاو نامزلا كلذ يف برلا لوقي يلجا نم انسح كب عنما انا اه
 مكعف دأ يأ لحآ نم مكلبتقا دأ نامز يفو انمسح مكب عنصأ دا نامزلا كلد ف نوزحو < ضرالا لك ُف سصيمهسمو

 * مكهاجت مكيبس درا ام دنع ضرالا بوعش عيمج يف رهفلل, نييمسم

 ة يبنلا اينوفص ةودن تممت



 يبنلا يجتح ٌنوبن باتك

 1 ظ لوالا لصفلا

 يبدلا يجح ديب برلا لوق ناك رهشلا نه موي لوا يف سداسلا رهشلا يف كلملا شيرادل ةيناثلا ةنسلا ف
 الياق لكلا طباضلا برلا لوقي اذكه # الياق .ميظعلا نهاكلا عوشيلو اذرهي ةليبق نم ليياثلش نب لبابرزل لق الياق
 اذه ناك نأ # الياق يبنلا يجح ديب برلا لوق راصف »* برلا تيب ينبنل نامزلا يتاي نل لوقي بعشلا اذه
 نآلا اوبتر لكلا طباضلا برلا لوقي اذكه نالو * بارخ تيبلا اذهو ةزيرح تويب يف اونكست نا مكل نامزلا
 نوفدتست سيلو نوسبلت ركسلل سيلو نوبرشت عبشلل سيلو نولكات اليلق نولغتستو اريدك نوعرزت * مكقرطل مكبولق
 لبجلا يلا اودعصا # مكقرطل مكبولق اوعض لكلا طباضلا برلا لوقي اذكه # ةبوقتم ةرص يف رجالا عمج يذلاو مهب

 يلا تلخداو تاليلق تراص دقو تاريثكلا يلا مترظن * برلا لوقي دجعتاو هب رساو تيبلا اونباو ابشخ اوعطقاو
 يلا دحاو لك نوعراست متناو بارخ وه يتيب نا لجا نم لكلا طباضلا برلا لوقي اذكه اذه لجال اهتخشنو تيبلا
 لابجلا يلعو ضرالا يلع افيس بملجاو # اهتارهث تععنم ضرالاو ءادنلا نم ءامسلا عنتمت اذه لجلال # هتيب

 عمسف © * مهيديا باعتا عيمج يلعو مياهبلاو رشبلا يلعو ضرالا جرخت ام لك يلعو تيزلاو رمحنلاو ممقلا يلعو
 برلا توص بعشلا اياقب عيمجو ميظعلا نهاكلا تلاداسوي نب عوشيو !دوهي طبس نم يذلا ليياثلش نب لبابرز
 برلا تالم يمسح لاقو » برلا هجو نم بعشلا فاخو ميلا مههلا برلا هلسرا امك يبنلا يجسح لاوقاو مههلا

 تلاداسوي نب عوسي جورو ادوهي طبس نم ليياثلش نب لبابرز حور برلا ضهناو * برلا لوقي مكعم انا انا بعشلل
 ظ » مههلا لكلا طباضلا برلا تميب يف الامعا اولمعو اولخدو بسعشلا اياقب حورو ميظعلا نهاكلا

 يناثلا لصفلا ظ

 دحا يف عباسلا رهشلا ف * كلملا شرودراد دهع يلع ةيناثلا ةئسلا ف سداسلا ربشلا نه نيزشعو ةعبرا ف
 نب عوشيلو اذوبي ةليبق نم ليياثلش نب لبابرزل لق د الياق يبنلا يجح ديب برلا .ملكت رهشلا نم نيرشعو
 متنا فيكو لبق نم هدج“ يف تميبلا اذه يار مكنم نم * الياق بعشلا اياقب عيمجلو ميظعلا نهاكلا تلاداسوي

 ميظعلا نهاكلا تلاداسوي نب عوسي اي وقتو برلا لوقي لبابرز ايوقت نآلاو * مكمادق نكي مل امك نآلا هورظنت
 فقو يحورو #* لكلا طباصلا برلا لوقي انا مكعم انا يلا لجا نم اوعنصاو برلا لوقي ضرألا ببعش لك وقتيلو .

 رحبملاو ضرالاو ءامسلا اضيا ةرص لزلزا انا انا لكلا طباضلا برلا لوقي اذكه هنا لجا نع اوقث * مكطسو يف
 * لكلا طباضلا بدرلا لوقي ادجت تيبلا اذه ءالماو ممالا عينمج تاراتخمم يتاتو ممالا لك لزلزاو  ةسبايلاو
 نم لضفا نوكي تيبلا اذهل ريخالا ميظعلا دجفلا نا لجا نم # لكلا طباصلا برلا لوقي يل بهذلاو يل ةضفلا
 عناص لكل ءانتقالل سفن ةةمالسو لكلا طباضلا برلا لوقي ةمالس يطعا عضوملا اذه يفو لكلا طباصلا برلا لوقي لوللا

 يلا بدرلا لوق راص سويراد دهع يلع ةيناثلا ةنسلا نم عنساتلا رهشلا نم نيرشعو ةعبرا يف * لكيبلا اذه ميقيل
 تفرط يف اسدقم امل ناسنا ذخاي نأ # الياق طقف ةنهكلا لس لكلا طباضلا برلا لوقي اذكه  الياق يبنلا يجح

  يججح لاقف #* ال اولاقو ةنهكلا اوباجاف .سدقتيا ماعط لك وا اتيز وا ارمخ وا اضيبط وا ازبخ هبوث فرط سمليو هبوث
 يجح باجاف * سمجتت اولاقو ةنبكلا اوباجاف سنتا ,الراه عيمج نم اسفن ةرهاط ريغ ؤأ ةسجن سفن سملت نا

 كنه دحا اوندي نآو مبيديا لامعا عيمج اذكهو بدرلا لوقي يماما ةمال هذه اذكهو بسغشلا اذه اذكه لاقو
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 ناكس اي ليو ه#راهنلا فصن علقت دودزاو داسفلل ريصت نالقسعو ةفطتخ* ريصت ةزغ نا لجا نم د* برلا زجر
 ريصتو د لزنملا نم مككلهاو ليابقلا ءابرغلا ضرا ناعنك اي مكيلع برلا لوق نييشطيرقالا ءابرغ رخجلا لبح
 نالقسع تويب يف مهيلع نوعري اذوهي تيب اياقبل رحبلا لبح ريصيو * فارمغلل اضبرمو ناعطقلل يعرم شطيرقا

 تارييعت تنعمس # مهيبس درو مهدقتفا مههلا برلا نال ادوهب ينب هجو نم نوحرتسي سمشلا بيغم دنعو '
 بر لوقي انا يح اذه لجأل * يدودح يلع اومظعو يبعش اوريع نهب نيذلا نومع ينبب تاقزاممو باوم
 يلا ةكلاهو رديبلا ةمرع لثم ةيخرتسم قشمدو اروماغ: لثم نومعو مودس لثم ريصت باوم نأ ليارسا هلا تاوقلا
 أومظعتو اوريع مهنا لجا نم مهتميتش لدب مهل هذه *  مهنوثري يتما نم نويقبتملاو مهنوفطتخ يبعش اياقبو دبألا
 هعضوم نم دحاو لك هل نودجسستو ضرألا مما هلا عيمج لصاتسيو مهيلع برلا رهظي #* لكلا طباضلا برلا يلع
 ىيلسوملا كلهاو .ايبرجلا يلع يدي ددماو #* يفيس احرج نوريصت شوبحلا اهيا متناو # ممالا ريازح عيمج
 يف ذفانقلاو تايابرعلاو ضرالا شوحو لكو ناعطقلا اهطسو يف يعرتو رفق لثم .املا ةميدع داسفلل يونين عضاو
 معينملا ةنيدملا هذه # اهعافترا ةزرألا نا لجا نم اهباوبا يف نابرغلا اهعارت يف توصت شوحولاو نودقري اهفوقس
 اهب راملا لك شوحولل يعرم داسفلل ترراص فيك اضيا دحا يدعب سيلو انا انا اهبلق يف ةلياقلا ءاجرلا يلع ةنكاسلا
 * هيدي تلرحاو رفصي

 ظ ظ كاانلا لصفلا

 يلا برقت ملو برلا يلع لكوتت ملو ابدا لبقت ملو اتوص عمست مل + ةمامحلا ةنيدملا ةاجنملاو ةرهاظلا هاو

 لاجر احور اوسبال اهوايبنا #* ةادغلا يلا نوقبي ال ايبارا بايد لئم اهتاضق نورازي دسا لثم اهيف اهواسور # اههلأ
 ةادغلاب ةادغلاب املظ عنصي ملو اهطسو يف لدع برلاو * سومانلا يلع نوقفانيو سادقألا نوسم# اهتنهك نولفاغتم
 اوكلسي 2 نا مهجراخ» بيرخاس مهاياوز تمينف نيربكتملا تردحا # داسفلا يف رفظلل املظ سيلو همكح يعي
 نولصاتست الو بدالا اولجقتو يوفاحم نا تلق #* نكسي نم الو دحاو الو قبي مل هنأ لجا نم مهندم تمينف ةيلكلاب
 مويل برلا لوقي نرظتنا اذه لجا نم » مهتراعب لك تدسف ركب دعتسأ اهيف هب تمقتنا املكب ابينيع نم
 نأ لجأ نم يبضغ زجر لك مهيلع ضيفأل اكلم اولبتقيل ممالا عماجم يف يمكح نا لجا نم ةداهشلل يتمايق
 هل اودبعتيل برلا مساب لكلا اوعديل مبليج ىلا اناسل بوعشلا يلع درا ذينيح ينل * ضرالا لكوت يتريغ رائب
 يف * ةعمبذ يل نومدقي نيددبتملا عم يلا نوعرضتي نيذلا اولبقا ةشبحلا راهنا .يصاقا نم  دحاو رين. تمعن
 اضيا نيدوعت الو كتمظع كنم عزنا ذينيح ينل يلع اهب تقئان ينلا كلامعا عيمج ىم نيزخت ال مويلا كلذ
 2 #* ليارسا اياقب برلا مسأ نم عاترتو اعضاوتم اعيدو ابعش كيف يقباو * يبدق لبج يلع يمظعنت نا
 نم نوكي الو نوعجطضيو نوعري مهنا لجا نم شاغ ناسل مهمف يف دجوي الو ليطابالاب نوملكتي الو املظ نوعنصي
  برلا #* ميلشروا هنبا اي كبلق لك نم يبرطاو يرس ميلشروا هنبا اي يدان ادج نويبص ةنبا اي يحرفا د مهعوري
 كلذ يف # دعب ارورش نينياعت الو ميلشروا اي كطسو يف برلا كلمي كيادعا دي نم ثلذقنا كتامالظ عرتنا,

 كيلع باج كصلخ# يوق كيف كاهلا برلا * كادي يخرتست ال نويبص اي يقث ميلشروال برلا لوقي نامزلا
 * ارييعت اهيلع ذخا نم ليو كيمشهتم عمجو # ديعلا موي يف لثم برطب كب رسيو هبحا تلددجتلو ارورس
 ارخف مهعضاو ةيصقملا لبتقاو ةيبسملا صلخاو نامزلا كلذ يف برلا لوقي يلجا نم انسح كب عنصا انا اه
 مكعفدا يلا لجا نم مكلبتقا دا نامز يفو انسح مكب عنصا ذا نامزلا كلذ يف نوزختو * ضرالا لك يف نييمسمو
 : * مكهاج مكيبس درا ام دنع ضرالا :بوعش عيمجح ين رهفللو نييمسم

 * يبدلا اينوفص ةودن تممت



 يبنلا يجح جوبن بانك

 ! ْ لوالا لصفلا

 يبنلا يجح ديب برلا لوق ناك رهشلا نه موي لوا يف سداسلا رهشلا يف كلملا شويرادل ةينانلا ةنسلا يف
 الياق لكلا طباصلا برلا لوقي اذكه # الياق ميظعلا نهاكلا عوشيلو اذوهي ةليبق نم ليياثلش نب لبابرزل لق الياق

 . اذه ناك نأ # الياق يبنلا .يجح ديب برلا لوق راصف »* برلا تيب ينبنل نامزلا يتاي نل لوقي بعشلا اذه
 نآلا اوبتر لكلا طباضلا برلا لوقي اذكه نالو * بارخ تيبلا اذهو ةزيرح تويب يف اونكست نا مكل نامزلا

 نوفدتست سيلو نوسبلت ركسلل سيلو نوبرشت عبشلل سيلو نولكات اليلق نولغتستو اريدك نوعرزت #* مكقرطل مكبولق
 لبجلا يلا اودعصا #* مكقرطل مكبولق اوعض لكلا طباصلا برلا لوقي اذكه # ةبوقثم ةرص يف رجالا عمج يذلاو مهب

 يلا تلخداو تاليلق تبراص دقو تاريثكلا يلا مترظن د برلا لوقي دجتاو هب رساو تيبلا اونباو ابشخ اوعطقأو
 يلا دحاو لك نوعراست متناو بارخ وه يتيب نا لجا نم لكلا طباضلا برلا لوقي اذكه اذه لجال اهتخشنو تميبلا
 لابجلا يلعو ضرالا يلع افيس بملجاو # اهتارهث تمعنم ضرالاو ءادنلا نم ءامسلا عنتمت اذه لجال # هتيب

 عمسف # مهيديأ باعتا عيمج يلعو مياهبلاو رشبلا يلعو ضرالا جرخت ام لك يلعو تيرلاو رمهتلاو عمقلا يلعو
 برلا توص بسعشلا اياقب عيمجو ميظعلا نهاكلا تلاداسوي نب عوشيو أدوهي طبس نم يذلا ليياثلش نب لبابرز

 برلا ثالم يجح لاقو * برلا هجو نم بعشلا فاخو ميلا مههلا برلا هلسرا امك يبنلا يجح لاوقاو مههلا

 تلاداسوي نب عوسي حورو !ذوهي طبس نم ليياثلش نب لبابرز حور برلا ضهناو * برلا لوقي مكعم انا انا بعشلل
 » مههلا لكلا طباصلا برلا تميب يف الامعا اولمعو اولخدو بععشلا اياقب حورو ميظعلا نهاكلا

 يناثلا لصفلا >
 دحأ يف عباسلا رهشلا يف + كلملا شودراد دهع يلع ةيناثلا ةلسلا يف سداسلا ربشلا نه نيزشعو ةعبرا يف

 نب عوشيلو !ذوبي ةليبق نم ليياثلش نب لبابرزل لق # الياق يبنلا يجح ديب برلا .ملكت رهشلا نم نيرشعو
 متنا فيكو لبق نم هدج“ يف تيبلا اذه يار مكنم نم * الياق بعشلا اياقب عيمجلو ميظعلا نهاكلا ثلاداسوي

 ميظعلا نهاكلا تلاداسوي نب عوسي اي وقتو برلا لوقي لبابرز ايوقت نآلاو * مكمادق نكي مل امك نآلا ةورظنت
 فقو يحورو #2 لكلا طباصلا برلا لوقي انا مكعم انأ يلا لجا نم اوعنصاو برلا لوقي ضرألا بععش لك وقتيلو .

 رحملاو ضرالاو ءامسلا اضيا ةرم لزلزا انا انا لكلا طباضلا برلا لوقي اذكه هنا لجا نع اوقث * مكطسو يف
 »** لكلا طباصلا برلا لوقي ادجنت تميبلا اذه ءالصاو ممالا عينمج تاراثخ<« يتاتو معالا لك لزلزاو د ةسبايلاو

 نم لضفا نوكي تيبلا اذهل ريخالا ميظعلا دجسفلا نأ لجا نم »* لكلا طباضلا برلا لوقي يل بهذلاو يل ةضفلا
 عناص لكل ءانتقال سفن ةمالسو لكلا طباضلا برلا لوقي ةمالس يطعا عضوملا اذه فو لكلا طباضلا برلا لوقي لولا

 يلا برلا لوق راص سويراد دهع يلع ةينانلا ةنسلا نم عنساتلا رهشلا نم نيرشعو ةعبرا ينو * لكيبلا اذه ميقيل
 تفرط يف اسدقم امهل ناسنا ذخاي نأ # الياق طقف ةنهكلا لس لكلا طباضلا برلا لوقي اذكه # الياق يبنلا يجب

 يجح لاقف # ال اولاقو ةنهكلا اوباجاف .سدقتيا ماعط لك وا اتيز وا ارمخ وا اخيبط وا ازبخ هبوث فرط سملبو هبوث
 يجعح باجاف »* سمتت اولاقو ةنبكلا اوباجاف سونتتا ,الباه عيمج نم اسفن ةرهاط ريغ ؤا ةسجن سفن سملت نا

 كانه دحا اوندي ناو مبيديا لامعا عيمج اذكهو بدرلا لوقي يماما ةمالا هذه اذكه» بغشلا اذه اذكه لاقو
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 يف اوعض نالاو * باوبالا يف نيتكبملا متضغباو مهباعتا هجو نم نوعجوتي ةيرحسلا مهتابرض لجا نم سجتي ؛
 نم ةنصلا يف متبعوا امل متنك نم * برلا لكيه يف ارجح اوعضت نا لبق نم هقوف امو مويلا اذه ذنم مكبولق
 تراصف ارطم نيسمخ اوقتستل ةرصعملا يلا متلخدو اريعش حادقا ةرشع تراضف اريعش احدق نيرشع ةطنحلا ةبعوإ

 .نآلا اوبتر * برلا لوقي يلا اوعجرت ملو مكيديا لامعا عيمج دربلابو اوهلا ناسفبو بدجلاب مكتيرض #* نيرشع
 + برلا لكيه هيف سسا يذلا مويلا ذنمو عساتلا رهشلا نم نيرشعلاو عبارلا نم هدعب امو مويلا اذه ذنم مكبولق

 ذنم ةرمث لمعت مل يتلا نوتيزلا رجشو ةتامرلاو اضيأ ةفيتلاو ةمركلا نال رديبلا نم اضيأ تفرعي هنأ مكبولق يف اوعض
 لبايرزل لق' # اليات رهشلا" نم نيرشعلاو عببارلا يف يبنلا يجح يلا ةيناث برلا لوق ناكو » مهكراباس مويلا اذه
 ةوق لصاتساو كولملا يسارك بملقاو * سبيلاو رحمبلاو ضرالاو ءامسلا لزلزا انا الياق اذوهي طبس نم ليياثلش نب
 مويلا كلذ يف * هيخا يلع فيسلاب دخاو لك اهباكرو لويغلا لزنتو هباكرلاو تابكرملا بلقاو ممالا كولم
 كديضترا يلا لجا نم متخ لثم (كععضاو برلا لوقي يدبع لييائلش نب لبابرز اي تلذخا لكلا طباضلا برلا لوقي
 ظ | * لكلا طباصلا برلا لوقي

 « يبنلا يجح ةوبن مت ّْ ش

 يبنلا ءايركز جوبن بانك

 ظ لوالا لصفلا ٠

 لوقتو  اميظع ابضغ مكيابا يلع برلا بضغ .# الياق يبنلا ودع نب ايشارب نب ءايركز يلا بررلا لوق ناك
 مكيابا لثمك اونوكت الو #* لكلا طباضلا برلا لوقي مكيلا عجراف يلا اوعجرا لكلا طباضلا برلا لوقي اذكه مهل
 مكلامعا نمو ةريرشلا مكقرط نم اوعجرا لكلا طباضلا برلا لوقي اذكه نيلياق لبق نم نيذلا ءايبنالا مهتعد نيذلا

 اولبقتل نكل * رهدلا يلا نوشيعي له ءايبنالاو مه نيا مكوابا * برلا لوقي يل اوعمسي نا اوغصي ملف ةئيبغلا
 طباضلا برلا رصا امك اولاقو اوباجاف مكءابا اوكردا نيذلا ءايبنالا يديبعل يحورب اهب بتميصوا انا نتلا يننسو يلاوقا

 رهش وه اذه رشع يداحلا رهشلا يف نيرشعلاو عبارلا يف #* مكب عنصا اذكه مكلامعاك» مكقرطك عنصت نا لكلا
 اليل تيار # الياق يبنلا ودع نب ايشارب نب ءايركز يلا برلا لوق ناك شويراد دهع يلع ةيناثلا ةنسلا يف طابش
 تملتف . * بهشو قلبو رقشو رمح ليخ هفلخو نيليلظ نيلبج نيب فقاو وهو رمجا سرف يلع بكار .لجر داو
 نيب مياقلا لجرلا باجاف # .ااه مه نم كل رهظا انا يف ملكتملا كللملا يل لاقف' ديس اي ءالواه نم
 انفط اولاقو لابجلا نيب مياقلا بررلا الم اوباجاف * ضرالا اوفوطيل برلا مهلسرا نيذلا مه ءاللاه يل لاقو لابجلا
 ميلشروأ محرت ال يتم يلا لكلا طباضلا برلا اهبا برلا كالم باجاف # ةيداهو ةنكاس ضرالا لك ١ذاو ضرالا لك

 ”تاملكب يف ملكتملا كثالملل لكلا طباضلا برلا باجاف #» نوعبسلا ةنسلا هذه اهنع تلئاغت يتلا اذوهي ندمو

 ميلشرول ترغ لكلا طباصلا .برلا لوقي اذكه اليات حرصا يف ملكتملا كتلالملا يل لاقف »* ةييازع لاوقاو ةديج

 . اوعمتجا مهو اليلق تبضغ انا ينل اهيلع نيعمتجملا ممالا يلع اميظع ازجر زجرا اناو * ةميظع ةريغ نويهصو
 دميسو لكلا طباشلا برلا لوقي اهيف ينمي يتيبو ةفارب ميلشروا يلا عجرا برلا لوقي اذكه اذه لجال *زورشلل



 ندملا حرفت لكلا طباضلا برلا لوقي اذكه الياق حرصا يف ملكتملا كالملا يل لاقو * اضيا ميلشروا يلع سايقلا
 * نورق ةعبرا اذإو ترظنف ينيع تمعفرو د اضيا ميلشرواب يضتريو اضيا نويهص يلع يبرلا محرتيو اضيا تاريخغلاب
  ياراو .* ميلشرواو ليارساو اذوهي تقرف يلا نورقلا هذه يل لاقف ديس اي هذه يه ام ين ملكتملا كالملل تلقف

 اوطبه ميلشرواو اذوهي تمقرف يتلا نورقلا هذه يل لاقف اوعنصي نا ءالوه ءاج اذه تلقف .* نيراجن ةعيرا برلا
 ' ضرا يلخ انرق تمعفر يلا ممالا مه نورق ةعبرالا مهيدياب اهوكرحتل ءالواه 0 .اسار عفر مهنم دحاو سيإو
 6-0 برلا

 يناثلا لصفلا
 سيقال يل لاقف تمنا يضمت نيآ يلا هل تلقف » ةحاسملا لبح هدي دقو لجر اذاو ترظنو ينيع تسعفرو

 * هلابقتسال جرخ رخآ كالمو فقاو يف ملكتملا ثلالملا اذاو آ# اهلوط رادقمو وه ام اهضرع رادقم رظنال ميلشروا

 * اهطسو يف نيذلا مياهبلاو شانلا ةرثك نم ميلشروا نكست ةرمئب الياق باشلا كلذ عم ملكتو دعا الياق هل لاقو
 لجا نم ببرلا لوقي .ايبرجلا ضرا نم اوبرها دا ها + ادج مهل ريصاو اهوح نم ران روس بنرلا لاق اهل ريصا اناو
 اذكه هنأ لجا نم #* لباب ةنبا ناكس اي اوصلختتل * نويهص ىلإ برلا لوقي مكعمجا ءامسلا ماير ةعبرا نم ينا
 ةقذح سمال لثم مكسمال نا لج نم مكتمنغ يتلا ممالا يلع ينلسرا دجملا فلخ لكلا طباضلا برلا لوقي
 لكلا طباضلا برلا نا نوملعتو مهودبعتسا نيذلل ميانغ نوريصيو مهيلع يدي عفرا اتا اه نا لجا نص # هنيع
 ةريشكلا ممالا برهتو * برلا لوقي كطسو يف نكساو يتا انا اه نأ لجا نم نويهص ةنبا اي يرسو يبرطا * ينلسرا
 * كيلا ينلسرا لكلا طباصلا برلا نا نيملعتو كلطسو يف نونكسيو ابعش هل نوريصيو مويلا كلذ يف برلا يلا
 برلا هجو نم مهل يذ لك عاتريل * ميلشرواب برلا يضتريو ةسدقملا ضرالا يلع هبيصن اذوهي برلا ثرويو
 * ةسدقملا هبحم نم ماث هنا لجأ نم

 تكالاثلا لصفلا

 برلا لاقف # هب رضيل هنيمي نع مياق ناطيشلاو بررلا كالم هجو ماما امياق ميظعلا هاكلا عوشي برلا اراو .
 . *رافلا نم تملفا دوع لثم وه اذه سيلا ميلشروا راتخا يذلا برلا كرهتنيو ناطيش اي برلا كرهتني ناطيشلل
 بايشلا اوعزنا الياق هبجو ماثءا:مايقلل لاقو باجاف * برلا كالم هجو مادق افقاوو ةخضسو ابايث اسبال ناك عوشيو
 اوعضوو ابايث دوسبلاف هسار ىلع ايقن اناسليط اوعضو #* ةعردم هوسبلاو كماثا تععزن اه هل لاقو هنع. ةغسولا
 لكلا طباضلا برلا لوقي اذكه #* الياق عوشيل برلا تالم دهشو  مياق برلا المو هسار يلع ايقن اناسليل
 ءاواه طسو يف نيفرصتملا كيطعاف يراد تظفح ناو ينيب يف مكحن تناف يرماواب ظفتحيو يترط يف ترس نأ
 بجعلا نوري لاجر مهنا لجا نم كهجو ماما سولجلاو كباحساو تننا ميظعلا نهاكلا عوشي اي عمسا ه مايقلا
 مبا يلع عوشي هجو ماما هتيطعا يذلا رجا نا لجا نم * قرشملا يدبعب يجحا انا اه نأ لجا نم مه
 ف * دحأو موي ا نورلا كنت ملظ لك شتفاو لكلا طباضلا برلا لوقي ةرفح رفحا انا اه مه نيعا عبس دحأولا

 * نيت ةرجش ىمعتو ةمرك تمحت هبحاص دحاو لك اوعدا لكلا طباضلا برلا لوقي مويلا ثللذ

 عبارلا لصفلا

 تمبأر ىسرلقف تلا يرت أدام 92 لاثو * ةهموث نم ناسنأ ظقيتسأ اذا امك ينظقياأو ف ملكتملا كالملا عصجرو

 ةدحاو اهقوف نائنوتيزو د اهقوف يتلا جرمسلل هأوفأ ةعبسو ابقوف هجرس ةعبسو اهقوف حابصملاو بهذ اهلك ةراثم اذاو

 باجاف ها ل ل لا * راسيلا نع ةدحاوو اهحابصم نيمي نع



 برلا لوق اذه الياق يل لاقو باجاف #* ديس اي ال ثللقف هذه يه ام ملعت اما الياق يل لاقو يف ملكتملا ثالملا
 ميظعلا لبجلا اهيا تمنا ام »* لكلا طباصلا برلا لوقي يحورب نكلو ةوقب الو ميظع شيجب سيل الياق لبابرز يلا

 . أدي خ# الياق يلا برلا لوق ناك» #* اهامعن ةمعنلا ةاواسم ثاريملا رجح جرخاو موقتل لبابرز هجو ماما يذلا

 لك يلع تارظانلا نه بدرلا نيعا عبس .الاه لبابرز دي يف يريطصقلا رجعلا نورظنيو نوحرفيف اراغص امايا
 أم هل تملقو ةيناث تملاسو * اهراسيو ةرانملا نيمي نع ناتللا نائنوتيزلا هذه ام هل تملقو تمربحاف 3 ضرالا

 * بهذلا هاوفالا ةعبسلا نايلعيو ناكبسي نيذلا بهذلا نيرختملا يدي يف ناذللا نوتيزلا نم نانصغلا ناذه
 * ضرالا لك برل اماق مسدلا انبا ناذه لاقف #* ديس اي ال تلقف هذه يه ام ملعت ام يل لاقف

 سماحملا لصفلا

 هلوط ارياط الهنم رظنا انآ تمللقف تننا رظنت اذام يل لاقف #* رياط لمنم اذاو ترظنو ينيع تععفر تععجرف

 نم قراس لك نا لجا نم ضرالا لك هجو يلع ةجراتلا ةنعللا هذه يل لاقف * عرذا ةرشع هضرعو اعارذ نورشع
 لكلا طباضلا برلا لوقي هجرخاو * هنم مقتني توملا يلا اذه نم ثناح لك, هنم مقتني توملا يلا اذه

 جرخو #* هتراجحو هبشخو هينفيو هتيب طسو يف لحجاو بذكلاب يمساب فلاحلا تيب يلاو قراسلا تيب يلا لخديو
 لاقو جراحلا لايكملا اذه لاقفوهام تلقف #* جراغلا اذه رظناو كينيعب سرفت يل لاقو يف ملكتعلا كلالملا

 لاقف + لايكملا طسو يف تسسلج ةدحاو ةارما اذاو لومح“ صاصر نم راطنق اه» * ضرالا لك يف مهملظ اذه
 ناتارما اذإو ترظنو ينيع تعفرو + اهمف يلع صاسرلا رجسحلا جرو لايكملا طسو يف اهحرطو مثالا وه اذه
 * ءامسلاو ضرالا نيب اميف لايكملا اتلمحو عقعقلا ةحنججا لثم ةحنا امهل تنناكو امهتحتجا يف حورو ناتجراخ
 كانه هناعضتو هناييهتو لباب يف اتيب هل اينبتل يل لاقف * لايكملاب ناتاه نابهذي نيا يف ملكتملا ثالملل تلقن

 يف © * ساعن لابج تناك لابجلاو نيلبج طسو نم نجرخ بكارم عبرا اذاو ترظنو ينيع تععفرو تنعجرو
 ةعبارلا ةبكرملا يفو ببش. لويخ ةثلاثلا ةبكرملا ينو #* مهد لويخ ةيناثلا ةبكرملا يفو رمح لويخ يلوالا ةبكرملا
 يه هذه لاقو ين ملكتملا ثالملا باجاف # ديس اي هذه يه ام يف ملكتملا كلالملل تلقو تبجاف #رقش قلب
 .ايبرجلا ضرا يلا تجرخ مهدلا لويخلا تناك هب يذلا * ضرالا لك هبرل نفقتل نجرخت ءامسلا حاير ةعبرا

  ضرالا فوطتو ريستل ترظنو تجرخ رقشلاو . * نميتلا ضرا يلع تيجرخ قلبلاو اهرثا يف تجزخ بمبشلاو
 يف يبضغ اوفك ءايبرجلا ضرا يلا اوجرخ نيذلا اه الياق يعم ملكتو حرصف د ضرالا اوفاطف ضرالا اوفوطو اوريس لاقف

 هب نيفراعلا نمو هياربخ نمو ءاسورلا نم يبسلا نم نيذلا ذخ ج# الياق يلا ببرلا لوق ناك» * .ءايبرجلا .ضرا '

 ليلاكأ عنصتو ابهذو ُهضِف ذخاتو * لباب نم مدق يذلا اينوفص نب ايشوي تيب يلا مويلا كلذ يف تننا لخدتو
 همسا .لجر اه لكلا طباضلا برلا لوقي اذكه هل لوقتو #* ميظعلا نهاكلا ثلاداسوي نب عوشي سار يلع اهعضتو

 هنيمي نع نهاكلا نوكيو هيسرك يلع ساريو سلجلو ةليضف ذخاي وهو برلا تيب ينبيو * قرشي هتح نمو قرشم
 اليترتو اينوفص ينبل اماعناو هب نيفراعللو هياربخلو نيرباصلل ليلكالا نوكيو * امهلك امهنيب ةيمالس ةروشم نوكتو
 مكيلا ينلسرا لكلا طباضلا برلا نا نوملعتو برلا تيب يف نوئبيو نوتاي مهنم نوديعبلاو * برلا تيب يف
 هَ مكهلا برلا تنوص نوعمست متنك نأ نوكيو



 ظ عباسلا لصفلا

 *« ءللسك وه يذلا عساتلا رهشلا نم عبارلا يف ايركز يلا بررلا لوق ناك كلملا شويرادل ةعبارلا ةنسلا يف ناكو
 طباضلا برلا تميب يف نيذلا ةنبكلل الياق »* برلل اولصيل ليا تيب يلا غامبرو راصاراص هلاجرو كلملا لسراف
 بر لوق ناكو #* ةريثك نينس فنا ذنم عنص امك سماخلا رهشلا يف انهاه سدقلا لخد الياق ءايبنالو لكلا

 عباوسلا يفو سماوحلا يف نوحونتو نوموصت متنك نا الياق ةنهكللو ضرالا بعش عيمجل لق # الياق يلا تاوقلا
 تاملكلا هذه سيلا  نوبرشت متناو نولكأت متنأ سيلا متيرشو متلكأ نأو »* اموص يل متمص له ةنس نوعبس اهف
 'لابجلاو اهلوح- نم ندملاو ةبصختتو ةنكسم ميلشروا تناك امل لبق نم نيذلا ءايبنالا يدياب اهب برلا ملكت يتلا يه
 الدع امكح اومكحا الياق لكلا طباضلا برلا لوقي اذكه # الياق ايركز يلا برلا لوق ناك» د تارماع يراعصلاو

 دقح## ال دحاو لكو ريقفلاو بيرغلاو ميثيلاو ةلمرالا يلع اووقتت كو #* هيخأ عم دحاو لك ةفارو ةمحر اوعنصاو
 مهبلق اوبترو # اوعمسي ال نا مهناذا اولقُتو انواهتص اربظ اوطعاو اوغصي 1 نا أوصعف #+ مكبولق يف هيخا يلع ارس
 ميظع زجر ناكو لبق نم نيذلا ءايبنالا يدياب هحورب لكلا طباضلا برلا اهلسرا يتلا لاوقالاو يسومانل اوغصي ال نا ايصاع

 » لكلا طباضلا برلا لوقي مهل بيجتسي الو نوخرصي اذكه اوعمسي ملو لاق امك نوكيو * لكلا طباضلا برلا لبق نم
 * ناسفلل ةراتخملا ضرالا اوبترو رداصلاو دراولا نم مهفلخ نم دسفت ضرالاو اهوفرعي مل يتلا ممالا لك يف مبحرطاو

 9 نماثلا لصفلا
 ةميظع ةريغ نويببصلو ميلشروال ترغ لكلا طباضلا برلا لوقي اذكه # الياق لكلا طباضلا برلا لوق ناكو

 ةنيدم ميلشتوا يعدتو ميلشروا طسو يف نكساو نويهص يلا عجراو برلا لوقي اذكه # اهل ترغ ميظع بضخغبو
 عراوش يف اضيا زياجعلاو خويشلا سلمت لكلا طباضلا برلا لوقي اذكه * سدقم لكلا طباصلا برلا لبجو ةيقيقح

 » اهباحر يف نوبعلي يراوجو انايبص يلتمت ةنيدملا عراوشو # مايالا ةرثك نم هدي يف اصع هعم دحاو لك ميلشروأ
 نكمت ال يماما اهلعلا مايالا كلت يف بععشلا اذه ةيقب ماما نكمت ال هذه تناك نا لكلا طباصلا برلا لوقي اذكه
 ضرا نمو قراشملا ضرا نم يبعش صلخا انا اه لكلا طباصلا ببرلا لوقي اذكه د لكلا طباصلا برلا لوقي

 * لدعلاو قحلاب اهلا مهل نوكأ اناو ابعش يل اونوكيو .ميلشروا طسو يف مهنكساو مهضرا يلا مهلخداو * براغملا
 موي ذنم .ايبنالا مف نم يتلا تاملكلا مايالا هذه يف نوعماسلا اهيا مكيديا يوقتل لكلا طباضلا برلا لوقي اذكه
 عفنلل نكت مل رشبلا ةرجا مايالا كلت لبق هنا لجا نم ده لكيهلا ينب ذنمو لكلا طباقلا برلا تيب سسات

 يلع دحاو لك رشبلا لك لسراو دهطضملا نم ةمالس هل تسيل لخادلاو' جراخلاو ةدوجوم تسيل مياهبلا ةرجاو
 رهظا ينكل #* لكلا طباضلا برلا لوقي بعشلا اذه اياقبل عنصا انا لبق نم يتلا مايالك سيل نآلاو * هبحاص
 متنك امك نوكيو # اهلك هذه يبعش اياقبل ثرواو اهلط يطعت ءامسلاو اهتالغ يطعت ضرالاو اهترمث يطعت ةمركلا ةمالس
 لجأ نم مكيدياب اووقتو اووقت ةكرب ين نونوكتو مكصلخاس اذكه ليارسأ تميبو اذوهي تيب اي ممألا يف ةدعل ين

 * عجرا ملو لكلا طباصلا برلا لوقي مكوابا ينبصغا ام دنع مكبرضا نا تركف امك لكلا طباضلا برلا لوقي اذكه هنا
 اهنوعنصت يتلا لاوقالا هذه # اوقث !ذوهي تيبو ميلشروا يلا نسحا نا مايالا هذه يف تممهو ترما اذكه

 هبحاص يف ارش ركفتي ال دحاو لكو #* مكباوبا يف ايمالس امكح اومكحاو ةقيقحلاب هبحاص عم دحاو لك قحاب اوملكت
 برلا لوق ناكو # لكلا طباصلا برلا لوقي اهلك هذه تضغبا ينا لجا نم ةبذاكلا نيميلا اوبحت الو مكبولق ف
 رشاعلا موصلاو عباسلا موصلاو سماخلا موصلاو عبارلا موصلا لكلا طباضلا بررلا لوقي اذكه # الياق يلا لكلا طباضلا
 لكلا طباضلا برلا لوقي اذكه # ةمالسلاو ىعلا اوبحاف نورستو ةكلاصلا نايعاللو رورسلاو حرفلل اذوبي تيبل نوكي

 يقمن نيلياق ةدحاو هةنيدم يلا ندم سمخ ناكس عمتجو # ةريثك اندم نكستو ةريثك بوعش اضيا يتات

- 



 د لسلسلل

 ا يي ل 2

 بلطتل ةريثك مساو ةريدك بوعش يتاتو # انأ قلطناو لكلا طباتلا برلا هجو يغئبنو برلا هجو نم بلطنل
 ذخات مايالا كلت يف لكلا طباصلا برلا لوقي اذعه # برلا هجو اورفغتسيلو ميلشروا يف لكلا طباضلا برلا هجو
 انعمس انا لجا نم ,كعم قلطنن نيلياق يذوهي لجر ليد كسمتو ممالا ةنسلا عيمج نم لاجر ةرشع
 ا : وه مكعم هللا نأ

 ' عسأتلا لصفلا

 * ليارسا طابسأ عيمجو ار شبلا رظني برلا نأ لجأ نم هتحيالل قشمدو خاردم ضرا يف برلا لوق يحو

 ترعمجو بارتلا لثم ضف ترثكو ابل انوصح روص تشبو #* ادج اولقعت اذه لحأآل اديصو روض اهدودح يف ةامحو
 نالقسع يرت ه#رائلاب لكوت ىهو اهتوق رحبلا يلا ردو اهثري برلا اذه لجال » تاقرطلا نيط لثم ابهذ

 ءابرغلا نكستو * نكست ال نالقسعو ةزغ نم كلملا كلبيو اهتالزب تيزخ اهنال نوزقعو ادج عجوتتو ةزغ بفاختو
 اذه يقبتيو مهنانسا نيب نم مهتالاذرو مهمف نم مهمد عزناو . * ةبيرغلا ليابقلا ءايربك مدهاو دودشا يف سنجلا
 الو يجن الو حوري 2 نأ اماوق يتيبل تبثاو د ياسوبايلا لثم نورقعو !دوهي يف فولا ءاسور لثم نوريصيو انهلال
 اه ميلشروا ةنبا اي يدان نويهص ةنبا اي ادج .يحرفا * ينيعب تميار نآلا نا لجا نم جرخم اضيا مهب رمي
 ميارفا نم تابكرملا لصاتسيو »* باش شحعجو ناتا يلع بكارو عضاوتم وه سلخ“ لدع كيلا لبقي ككلم
 رحبلا يلا رحبلا نم هايملا يلع ساريو ممالا نم ةمالسلاو ةرثكلاو يبرحلا سوقلا لصاتسيو :ميلشروا. نم سرفلاو
 نصحلا يف اوسلجا # هيف ءام ال بج نم كارسا تمححرس كدبع مدب تنناو * ضرالا ذفانم يلا راهنالا نمو
 سوق لثم يتاذل اذوهي اي كتددم ينا لحا نم # افاعضا كيفاكا كتبرغ نم دحاو موي لدبو ةعامجلا يرسا اي
 مييلع ربظي برلا, * براحم فيس لثم كشتفاو نيينانويلا دالوا يلع نويبص اي ثداللا صهناو ميارفا تالم

 - مهرتسي لكلا طباصلا برلإو #* هديعو عزعزتب ريسيؤ قوبب قوبي لكلا طباصلا هللا برلاو قربلا لثم همهس زربيو
 مويلا كلذ يف برلا مهصلحببو #* ةينها لثم مبذملا نولميؤ رمخلا لثم مينوبرشيو عالقملا ةراج# مهنونفيو
 نسج ناك ناو هتم ام ريخ ناك نأ هنال # هضرا يلع نوجرحدتي ةسدقملا ةراجعلا نأ لجا نم فارخ لثم هبعش
 0 »* يزاذعلا بسيطي رمغلاو نابشلا ممق هلبق نم ام

 رشاعلا لصفلا

 يف اتابن دحاو لكل مهيطعي ايوتش ارطمو تالايخ عنص:برلا اريخاو لوا ةعاس لك يبرلا لبق نم ارطنم اولس
 لجال ليطابالا اوبلط اوملكت ةبذلك مالحابو ةبذاك ايارم نيفارعلاو اباعتا نوملكتي نيهوفتملا نا لجا نم #* لقحملا
 برلا دهعتيو دبعتا نللمحلا يلعو يبضغ دحا ةاعرلا يلع # افش نكي مل هنا لجا' نم اورضناو منغلاك اوفج اذه

 بضغب سوقلا هنمو بتر هنمو رظن هنمو »* هيرح يف قيال سرف لثم مهبتريو ادو.هي تيب هعيطق لكلا طباضلا
 نأ لجا١نم نوفطصيو برهلا يف قرطلا يف انيط نوسودي نيبراح لثم نوريصيو د هتاذب درلطي نم لك جرخي
 امك نوكيو مهتببحا ينال مهنكساو فسوي: تيب صلخاسو اذوهي تيب يرقاسو * ليها باكر يزخبو مبعم برلا
 يرتو رمخبك مهبلق حرغيو ميارفا يبراكم لثم نوريصيو * مهل بيجتساو مههلا برلا انا ينا لجا نم مهفرصا مل

 * نيريثك اوناك امك نورثكيو مهذقنا نأ لجا نم مهلبقاو ةمالع مهيطعاو د برلاب مهبلق حرفيو رستو مهداللا
 نييلصوملا نمو رصم ضرا نم مهدراو د نوعجريو مهدالوا نولوعي يننوركذي اديعب نيذلاو بوعشلا يف مهرذباو
 نوبرضيو قيض رح يف نوزوجتبو * دحاو الو مبنم فلحت# الو مهلخدا نانبل يلاو ةيذاعلجلا ضرالا يلاو مهلبتقا
 مههلا بررلاب مهيوقاسو رصم ءاول لوزيو نييلصوملا ءايربك لك عزتنتو راهنالا قامعا لك فجتو اجاوما رحتلا يف
 ظ ْ ظ * برلا لوقه نورختفي همسابو

 م
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 رشع يداحلا لصفلا

 اويقش ءامظعلا نال تطقس ةزرالا نأ لجا نم ةربونصلا لولوتل * كتازرا رانلا لكاتلو كباوبا نانبل اي متفا
 دوسأ تلوص تميقش مهتمظع نال نسحلان ةاعر توص # ىرطقس ةريرغلا ةباغلا نآل ةيناسيبلا طولب اي اولولو اميظع

 نودتنملا صوب د ياللا هةحيب للا مهغ اوعرا #* لكلا طباشلا برلا لوقي اذكه ,# تميقش ندرالا ةحر نال 1

 يلع دعب قفشا اذه لجال # ءايش نييلع اوملاتي مل نهتاعرو انينغتسا دق برلا كرابم اولاق نهتعابو اوقفشي ملو

 :اهصلخأ و ضرألا نوعطقيو هكلم يدي فو هدحاص يدي ف دحأأو لك ساملا عفدأ انأ أهو برلا لوقي ضرألا ناكس

 البح اهتوعد يرخالاو انسح- اهتوعد ةدحاولا نيياصع مهيلع ذخاو ةيناعنكلاب ةحماذلا مثغ يعرأاو # مهدي نم

 مكاعرا ال تللقو 2 * يلع توع مهمسوفن نال مهيلع يسفن لقفتو دحاو رهش يف ةاعر ةثالثلا عزناو * منغلا يعراو
 لطبال اههرطاو ةديعبلا ياصع: ذخاو د هبحاص مول دحاو لك لكايل يقبت يتلاو كلهيل كلاهلاو تمميل تياملا

  لجا نم يإ ةبورعملا مانغالا نويناعنكلا ملعتو مويلا كلذ يف لطبيو يل عيمج عم هتدبع يذلا يدببع
 نم نيثالث يترجا اوماقاف ينوملظت وا يترجأ ينوطعا مكماما نسح وه ناك نأ مبل لوقاو * وه برلا لوق نا
 ةضفلا نيثلثلا تذخاو مهلجا نم تبرج امك ابرمم وه ناك نا دهعتو روكلا يف ابقلا يل برلا لاقو + ةضفلا

 اذوهي نيب طبضلا لطبال لبهلا ةيناثلا ياصع تسحرطو * ببرلا ٍقرمأ امك روكلا يف برلا تيب يف اهتيقلاو اهتعضوو
 ضرالا يلع ايعار ميقا انا اه يلا لجا نم # هيعر هلبا عار ةينا. تا ذخ اضيأ يل برلا لاقو د ليارسا نيبو
 اي الا ه» اهعراكا قرعيو ةراتغملا وحل ل لكايو ميهصلا موقي الو روسكملا يفشي الو دراشلا بلطي الو كلابلا دري ال
 ينميلا + هذيعو سبيي سباي هعارذ ينميلا هنيع يلعو هعارذ رذ يلع فيستا + فلا يكراتو ليطابالا نوعري .نيذلا اهيا
 * يمعت' ايمع

 رشع يناثلا لصفلا

 " د١ 7 ناسنالا حور لبجو ضرالا كساو ءامسلا دم يذلا ل لوقي اذكه ليارسا يلع برلا لوق يحو

 * ميلشروا يلع مامز ةيذوهيلا يف نوكيو نيطيعلا هرعشلا لكل ةعزعزتم زيلاهد لثم ميلشروا عضا انآ
 نر مما لك اهيلع عستجيو ابعل بعلي  اهسودي نم لك ممالا دنع اسادم ارجح .ميلشروا عضا مويلا كلذ
 عيمجو ينيع متفا اذوهي تسيب ىلع لباب :هبكارو ةتببلاب سرف لك برضا لكلا طباصلا برلا لوقي مويلا كلذ
 طباصلا برلاب ميلشروا يف ناكسلا انل ننس مهبولق يف اذوهي فولا ءاسور لوقتو # امعلاب مهبرضا بوعشلا لويخ
 بصقلا يف ران حابصم لثمو بشغلا يف ران ةرمج لثم اذوهي فولا ءاسور عضا مويلا كلذ يف  مههلا لكلا

 نكاسم برلا را « اهتاذ يف فيا ميلشروا نكستو مهلوح نم بوعشلا عيمج راسيلا نعو نيميلا نع نولكايو
 هبرلا رقسي مويلا كلذ يف نوكيو + اذوهي يلع ميلشروأ ناكس عافتراو دوأذ رغن مظعي اليك ميدقلا فنم امك اذوهي

 كالم لثم هللا تيب - دوأد تميبو دوأد تيب لثم موبلا كلد ين مهيف م 0 7-0 ناكس يلع

 0 لدم حام د نوحوذيو رع مهنا لجان نم ل نورظنيو ةفارلاو ةمعنلا حور ميلشروأ ناكس يلع وأد
 يف يتلا نامرلا ةحافم لثم ميلشروا يلع ةحانملا , مظعت مويلا كلذ يف 3 ركب يلع 0

 اذوبي تيب ةليبق نهتاوذ يلع مهواسنو ابتاذ يلع ةليبقلا ليابق ليابق اهلك ضرالا حونتو * عوطقملا ءارحص
 يلع يويل تسيب ةليبق * نمهتاود يلع مهواسنو اهتاذ ىلع ناثان تسيب ةليبق نهتاود يلع مهراسنو اهتاذ يلع

 تايقبتملا ليابقلا عيمج #* نيتاوذ يلع مدراسنو اهتاذ يلع نوعمس ةليبق نهتاوذ يلع مهواسنو اهتاذ
 ؤ . 9 نهتاوذ يلع مهواسنو نا يلع ةلي
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 رشع كلاثلا لصفلا
 نائوالا ءامسا بدرلا لصاتسي مودلا كلذ يف نوكيو * دواد تيب يف احوتفم عضوم لك نوكي مويلا كلذ يف

 اضيأ ناسنا ابنتي نأ نوكيو * ضرالا نم مهقرحا سجنلا حورلاو ةبذكلا ءايبنالاو دعب ركذ مهل نوكي الو ضرالا نم
 ام دنع هادلو ناذللا هماو هوبا داقثويو برلا مساب ابذك تمملكت كنال شعت ال هماو هادلو ناذللا هءاو هوبا هل لوقيو

 لجا نم ايرعش ادلج نوسبليو يبنثي ام دنع هايور نم دحاو لك ءايبنالا يزخت# مويلا كلذ يف نوكيو * يبئتي
 طسو تابرصلا هذه ام هل لوقاو #* يبابش ذنم يندلو اناسنا نا لجا نم ايبن انا تسل لوقيو + اوبذك مهنا
 لوقي يتدلب لجر يلعو يعار يلع فيسلا اهيا ظقيتسا * بميبحلا يتيب يف اهب ترض يتلا هذه لوقيف كيدي
 برلا .لوقي ضرالا لك يف نوكيو + ةاعرلا يلع يدي بلجاو منغلا قرفتتف يعارلا برضا لكلا. طباضلا بيلا
 امك مهنعتماو ةضفلا يمحت امك مهيمحاو رانلا يف ثلاثلا لخداف د اهيف يقبي ثلاثلاو نايشفيو نالصاتسي ناوزجلا

 ْ * يبلا برلا لوقي وهو يبعش وه اذه لوقاو ةعمسا انأو يمسا اوعدي وهو بهذلا نحتمي

 ةئيدملا بلستو برعلل ميلشروا يلا ممالا عيمج عمجاو + كيف كميانغ مسقتو يتات برلا مايا اه

 * ةنيدملا نم نولصاتسي ال يبعش نم نوقبتملاو يبسلا يف ةنيدملا فصن جرخبو ءاسنلا سهضتتو لزانملا فطتغختو
 لبج يلع مويلا كلذ يف هامدق فقتو »* برعلا موي يف هفاصم مويك ممأالا كيلوا يف دهاجلو برلأ جرخو

 ادج ميظع ءاضف رحبلا يلا هفصنو قزاشملا يلا هفصن نوتيزلا لبج قشنيو قراشملا نم ميلشروا هاجت نوتيزلا

 امك نوصاي يلا لابجلا يداو قصتليو يلابحج يداو دسيو * بونجلا يلا هفصنو ءايبرجلا يلا لبجلا فصن ليميو
 نوكي ال مويلا كلذ يف #* هعم هيسيدق عيمجو ىهلا برلا يتايو اذوهي كلم ايزوع مايا يف ةلزلزلا مايا يف دس
 * روفلا نوكي ءاسملا دنعو ليل الو راهن سيلو برلل فورعم مويلا كللدو دحاو موي د»* نوكي ا ديلجو دربو رون
 نوكي عيبرو فيص يفو رخآلا رحملا يلا هفصنو لوالا رعمبلا يلا هفصن ميلشروا نم يح ءام جرخ# مويلا كللذ يفو
 اهلك ضرالاب طيح # دحاو همساو دحاو برلا روكي مويلا كلذ يف ضرالا لك يلع اكلم برلا نوكيو #*.اذكه
 يلاو اياوزلا باب يلا نيماينب باب نم تمبثت عضوملا يلع ةمارلاو ميلشروا بودج يف نومر يلا لاباغ نم ةيربلاو
 ةطقسلا هذهو + ةنامطم ميلشروا نكستو اضيا مرح نوكي الو # اهيف نونكسي كلملا ريصاعم يلا لييامانا جرب

 مهمادقا يلع نومياق مهو مهموحل بوذت ميلشروا يلع اوركسع نيذلا بوعشلا عيمج برلا عطقي اهب يتلا نوكت
 لك ذخايو مهيلع ةميظعلا برلا ةتبب مويلا .ثكللذ يف نوكتو #* ميهمف يف بوذي مهناسلو اهباقثا نم مهنويع ليستو
 هلوح نم بوعشلا عيمج ةرق عمجو ميلشروأ ين بفطصي !ذوهيو د هبحاص ديب هدي كبتشتو هبحاص ديب دحاو

 -- نوكت يتلا مياهبلا عيمجو ريمعلاو لامجلاو لاغبلاو ليخلا ةطقس هذه نوكتو ادج ةرثك اشامقو ةضفو ابهذ
 اودجسيل ةنسلا يف نودعصيف ميلشروا يلا نييتالا ممالا عيمج نم يقبي نم لك نوكيو * عيمجلا ةطقسك ركاسعلا
 ضرالا ليابق عيمج نم نودعصي ال نيذلا نوكيو * ةلظملا بصن ديع اوديعيو هلالا لكلا طباضغلا برلا كلملل
 يلعو كانه يتات الو رصم ةليبق دعصت مل ناو * نوفاضي كيلوال .الوهف لكلا طباضلا برلل اودجسيل ميلشروا يلا
 رصم ةيطخ نوكت هذه #* ةلظملا بصن ديع ديعتل دعصت مل يتلا ممالا لك برلا برضيو ةطقسلا نوكت .الراه

 سرفلا ماهل يلع يذلا نوكي مويلا كلد يف #* ةلظملا بصن ديع ديعتو دعصت مل يتلا ممالا عيمج ةيطخو
 لجرم لك نوكيو # مبذملا هجو ماما ةينها لثم برلا تيب يف يتلا لجارملا ريصتو لكلا طباضلا برلل اسدق

 نوكي الو اهيف نوخطيو اهنم نوذخايف نوحبذي نيذلا عيمج يتايو لكلا طباصلا .برلل اسدق. اذوهي يفو ميلشروا يف .



 يبنلا ايخداس ةوجذ بائك

 لوألا لصفلا

 صيع سيلا انتببحا .يثن ياب متلقن مكتببحا مكبولق يف نآلا اوعض ده هكالم ديب ليارسا يلع برلا لوق يحو
 * رفقلا اياطع هثاريمو داسفلل :لودح تمبترو * صيع تضغباو بوقعي تببحاف برلا لوقي بوقعي وخا ناك

 مدها اناو نونبي مه لكلا طباضلا برلا لوقي اذكه يراربلا ينبنو عجرنف تفسخ ةيمودالا لوقي هنا لجا نم
 برلا مظع نولوقت متناو يرت مكنيعاو # رهدلا يلا برلا بضغ هيلع يذلا بعشلاو مثالا دودح مهل يعدتو
 وه نيا اديس انأ تنك ناو يدج< وه نيأ ابا انآ تنك ناف هديس دبعلاو هابا دجمحل نبالا * ليارسا دودح قوف
 نومدقت »* كمسال انيسا اذامب نولوقيو يمسا يلا نويسي نيذلا ةنبكلا اهيا متناو لكلا طباضلا برلا لوقي ٍفوخ
 ةعوضوملا ةمعطالاو يه ةريقح برلا ةديام نولوقت ام دنع مهانسجأ !نامب نولوقتو ةسجن تازبخ يعاذم يلع
 همدق يدر سيلا اضيرم وأ اجرعا متمدق ناو يدر سيلا ةحياذلل يمعأ متمدق نا مكنا لجا نم # ةروقح#
 مكديب هنم اوبلطاو مكهالا هجول اورفغتسا نالاو * لكلا طباخلا برلا لوقي كهجوب ذخاي وا هلبقي ناك نا كمدقمل
 ىلع اومدقت الو باوبالا قلعت مكب هنا لجا نم * لكلا طباضلا برلا لوقي مكهرجول مكنم ذخاا. هذه تراص
 نم هنا لجا نم #* مكيديا نم ةحمبذ لبقا.الو لكلا طباضلا برلا لوقي مكيف يتدارا هذه تسيل اناج“ يعبذم

 طباصلا برلا لوقي ممالا يف يمسال روخ مدقي عضوم لك يفو ممالا يف يمسا دجحت براغملا يلا سمشلا قراشم
 نم هذه نولوقتو #* ةعوضوملا هتمعطا نورقتعتو يه ةسجن برلا ةديام نولوقت. ام دنع هوسجنت متناو * لكلا
 نم ؛اهلبقأ نل ةحبذ متمدق ناو نيميقسلاو جرعلاو فاطتخالا نولخدتو لكلا طباضلا برلا لوقي اهتثفنو يدر ملا
 برلل تادسافلا مبذيو هب هرذنو ركذ عيطقلا يف هدنعو يوق وه يذلا نوعلمو د لكلإ طباضلا برلأ لوقي مكيدي
 + ممالا يف رهاظ يمساو لكلا طباصلا برلا لوقي انا انا ميظع كلم ينا لجا نم

 يناثلا لصفلا“

 طباضلا برلا لوقي يمسال ادم اوطعتل مكبولق يف اوعضت مل ناو اوعمست مل ناو * ةنهكلا اهيا مكل ةيصولا هذه نالأو
 انا اه د مكبولق يف اوعضت مل متنا مكنال مكيف نوكت تسسيلو مكتكرب لطباو مكنكرب نعلاو ةنعللا مكيلع لسراف لكلا

 هذه مكيلا تلسرا انا يا نوملعتو # هب مكذخاو مكدايعا عيجر مكهوجو يلع اعيجر قرفاو ينميلا مكل زرفا
 .فوخب هتيطعاو ةمالسلاو ةايحلل هعم ناك يدهع # لكلا طباصلا برلا لوقي نييويللا عم يدهع نوكيل ةيسولا

 طباصلا برلا كالم هنا لجإ نم همف نم سومانلا نوبلطيو ملعلا ظفحت نهاكلا هافش نال * ملظلا نم نيريثك درو

 * لكلا طباصلا برلا لوقي يوهللا يدهع متدسفاو سومانلاب نيريثك متمقساو قيرطلا نع متدح متناو #* وه لكلا

 كرت # مكيابا دبع سجنبل داخا دحاو لك متكرت متنا اذامل مكعيمجل دحاو بلا سيلا مكقلخ دحاو هلا سيلا
 ةهلال لمعو بحا اهب يتلا برلا سادقا سجن اذوهي نأ لجا نم ميلشروا يفو ليارسا يف تراص ةلذرلاو اذوهي

 اضيا باعتالا نم دبنتلاو ءاكبلاب»و برلا مبذم عومدلاب متيطغ نوعنصت اهتصضغبا يتلا هذهف * لكلا طباصلا برلل

 نيبو كنيب دهش برلا نأ لجا نم ادام لجا نم نولوقتو #* مكيديا نم كوبقم ذخاي وا ةحاذلل رظني نا بجاو
 هللا بلطي اذامل نولوقتو هحور ةيقبو عنص رخا سيلو + كدهع ةارماو كتكيرش يهو اهتكرت يتلا كيابص ةارما



 ليارسا هلا برلا لوقي اهحرس اهتضغبا نأ نكل »* ترتت ل كبابش. ةارمأو مكحورب أوظفتحاف يرخأل رخآ اعرز '

 نولوقتو مكلاوقاب هللا 0 اي + اوكرتت الو مكحورب اوظفتحاو لكلا طباضا برلا لوقي كبايث يلع قافنلا يطغيو

 » لدعلا هلا وه نيأو رس وه مهبو برلا مامأ نسج رش عناص لذ نولوقت ام دنع هانظغا ١دامب

 تكااغلا ع

 هنا لجا نم 3 ردا ارب ورا ايل 0و وا

 يربأ ينب يقئيوا بهذلإو ةضفلا لثم 0 27 * نيلاسغلا ةشيشبح لذدمو روك ران لثم لخدي وه

 ' تاقسافلا يلعو تارتبالا يلم الوجع 59 ا نكدلاب مكيلا 597 # لبق نم م يتلا نيل لثمكو رهدلا مايا

 يلع نوفيحتو ةلمرالا يلع نووقتي نيذلا يلعو ريجألا ةرجا نوملظي نيذلا يلعو بذكلاب يمساب نوفلح نيذلا يلعو
 مكهلا برلا انا 2 لجا نم # لكلا طباضلا برلا 1 يونا . نيذلاو بيرغلا مكح 0 نيذلاو 0

 نويترفت متنأ ملا لجحآ نم هللا ناسنأ 86 »* عمجرن اذامن نولوقتو لكلا طباصلا برلا 00 مكيلا عجراف

 كلمك ةنسلا #* نوبقرعت يلو نولفاغتت متنا نولفاغتسو :* يه مكعم لياوالاو روشعلا نآل كانبقرع !ذامب نولوقتو
 مكل متفا مل نأ لكلا طباضلا برلا لوقي اذهب نالا اودهعت هفاطتخا نوكي هتيب يفو ءارهالا 000 عيمج متلخدأو

 يتلا مكتمرك فعضت الو مكضرا ةرمث دسفا الو اماعط مكل لسرأو « اوفتكت نا يلا يثكرب مكل بصاو ءامسلا تاقاط

 برلا لوقي ةدارم اضرا متنا نوريصت مكنا لجا نم ممالا عيمج مكبوطتو * لكلا طباضلا 3 لوقي لقعملا يف
 5 لطاب. هلل دبعتملا نال * كيلع انيمن ١ذامب نولوقتو برا لوقي مكلاوقا يلع 0-0 ا باها

 رغس بتكو عمسو و ابزلا تصنف هبحاص عم « دحاو لك" برا اوفياخ اهب من هذه *:اوصلخف هللا اومواق مثالا اوعئاص
 ءانتقالل هعنصا انا يذلا مويلل لكلا طباضلا بررلا لوقي يل نونوكيو # همسا يعروتمو برلا ينياغل هماما ركذلا

 هلل دبعتي نم نيبو ملظلا نيبو وم لدعلا نيب نوئياعتو نوعجرتو #* هل دبعتملا هنبا ناسنالا يضري امك مهيضراو
 »+ .نيهتر ال :يدلاو

 عبارلا لصفلا

 مثال يعناص | عيمجو سنجلا ءابرغلا عيمج ريصتو مهقرحتو روذثلا لثم دقوتم لبقي برلا موي اه هنا لجا نم
 يمسا يفياخ اي مكل قرشيو عرف الو لصا مهنم قبي نإو لكلا طباضلا برلا لوقي يتالا مويلا مهلعشيو اميشه
 مهنا لجا نم ةمثالا نوسودتو * نيلواحت طابر نم تاليجع لثس نوبرطتو نوجرختو هتحنجا يف افشلاو لدعلا سمش
 يسوم ةعيرش اوركذا : » لكلا طباصلا تيرا لوقي هعنصأ انا يذلا ماوس ملأ كلد ين مكلجرا لفاسا تمرح ادام نونوكي

 يتاي نا لبق يتيبشتلا ءايليا مكل لسرا انا اهو * لداعملاو رماوالا ليارسا عيمجل بيروح يف هتيصرا امك يدبع
 + ايدر ضرألا ببرضاف يأ 0 ةدحاصل ناسنالا بملتو نبالل بالا بلق كي اذه د رهاظلا ميظعلا برأ موي

 *« يبنلا ايخالم ةوبن تمت

 ادبا هلل دمعلا
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 اذوهي دلو بوقعيأو بوقعي قحساو قس او ميهرباف * ميهربأ نب دواد نبا ميسم أ ل

 بادانيمع باداتيمع دلو مأرا #* مارا دلو نورصح نورصح دلو صراف رامات نم حرازو صراف دلو !ذوهي # هتوخاو
 يسيا * يسيأ دلو ديبوع ثوغار نم ديبوع دلو زاعاب بداحار نم زاعاب دلو نوملس .* نوملس دلو نوصن نوصن دلو
 * بفاصا دلو ايبا ايبا دلو ماعبحر ماعبحر دلو ناميلس # ايروا ةءارم نم نامدلس دلو دواد كلملا دواد دلو

 * ايقزح دلو زاحا زاحا دلو ماثاوي ماثاوي دلو ايزوع * ايزوع دلو ماروي مازوي دلو طائاشوي طافاشوي دلو فاصا
 دعب نمو » لباب يبس يف هتوخاو ايناخوي دلو ايشوي د ايشوي دلو صوماع صوماع دلو يثسم يثشم دلو ايقزح''
 *روزاع دلو, ميقايلا ميقايلا دلو دويبأ دويبأ دلو لبابروز د#* لبابروز دلو ليياتلش ليياثلش دلو ايناخوي لباب يبس

 * بوقعي دلو ناثتم ناثتم دلو رازاعيلا رازاعيلا دلو دويلا * دويلا دلو نيخا نيخا دلو قوداص قوداص دلو 0
 واد يلا مههربا نم لايجلا لكف * .ميسملا يعدي يذلإ عوسي اهنم.دولوملا ميرم ُكيطَخ فسوي دلو بوقعي
 دلومو # اليمح رشع ةعبرا ميسملا يلا لباب يبس نمو اليج رشع ةعبرأ لباب يبس يلا دواد نمو اليج رشع ةعبرأ

 ناكو * سدقلا حور نم يلبح تدجو افرتعي نا لبقف فسويل ةما ميرم تببطخ امل ناك يذكه ميسملا عوسي

 4 برلا كالم هل لق نا اذه يف دس وه اميفو * اذه اهتيلغتب مهو اهرهشي نا دري مل اقيدص اهبيطخ فسوي
 . اعبأ دلتسو * .سدقلا حور نع وه هدلت يذلا ناف كتارم ميرم ذخات نا فغت ال دواد نب فسوي اي الياق ملل

 »+ يبنلاب برلا لبق نم ليق ام' متيل ناك هلك اذه * مهاياطخ نم هبعش: صاخب يذلأ هنال عرسي همسأ اوعدتو

 عنصر مولا نم فسوي ماقف # انعم هللا هريسفت يذلا لييونامع همسا يعديو انبا دلتو لبحت يرَدَعلا هذ.يه نا
  عوسب ةعبإ اهدو ركجلا اهنلا تدل يعاب ملو *.هتارم ميرم ذخاو بنَرلا تللم هرما امك

 م ممل“ 17 0/ هيب 1+ 1

 يناثلا لصفلا 1 0
 2 مله 7 / لم" ل“ « ل ايه لل 4 7 ليرهمع صضصر# م4 7 ٠ 4 روس موو

 0 يلا ا أوفأو ل دا كلملا 0 ايا ين اذرهي كريب يف د املف

 5-0 سدوريه عمس املذ ا اس ئ ُهْمْيِل انيءار ل ذرهيلا ثللم دولوملا وه نيا يللا .. 0

 اذه اأن يف رت تسل اوذع ضرا محل تسيب اي تناو 0 1 بوتكم هنال ادوهي 0

 -- ناشرلا مهنم ققكتو ارس جملا ٍيسدوريه اعد ,قينيح * ليارسا يبعش يعري يذلا ربدملا جرخخل كن نال
 نوح 3 رك 3 اذ اج ل اوثح! اف اوضمأ الياف د يلا مهلسراو * ممتلا هيف ممل ري يذلا

١ 
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 . لراشل يزل م 0 000 ى يي 17 هل 00 000 7 00 ظ015ً ىو 0 ل م ودمر نام

 فقوو ءاج تح مهدقي كشملا يف هءار يذلا ملا اذاف اوبهذ كلما. - 0 املف .* 53 دجسأو رنا ينال
 ميرم عمم لذا اوارف يتسيبلا يلا اوتاو # اًذِح اًميظع احرف اوكف مجتلا اور 17 »ب لقطلا ناك َتيَح وكس“
 سدوريه يلا اًوُعِجري الا آل العلا يف مهل وأو“ + ارمو انابلو ابهذ نين هل اومدقو دو اوعتفو ادجس هل 1
 مار لفطلا ذحف مق الياق ملحلا يف فسويل يارت برلا للم ذاو اوبهذ املف +مت# يلا ريرخا قير يف اويهذف
 لفطلا ّدخاو ماقف + دكلهيل لثليلا بلي نأ حرم سدوريه يفر كلا لونا يتح كا نو رص يلا فرهأو
 »* ينبأ ترص نأ ىبنلاب ل هلاق ام م سدوريه هاف ةافو 2 كانه ناكور * رصم يلا يضمو الي همأو

 نبا نم اول لكو محل تيب لات لا لك لمقف ليبراو اِذِح أ كب سيجما ةيرثس سدريه أو مل قينيح
 يف عمس توص #* يبنلا ءايمرا نم ليق اه ةينيح + سومملا نم هققحت يذلا نامرزلا وم رو امف نيتدس
 كاع ربط نييررتم تايم + مهلدُقنل يزعتت نا ديرت لو اهينب يلع يكيت لير ريدك ليو" ءاكب ةماراا
 ةز نوبلطي نيذلا تام دقف ليارسا ضرا يلا تي ا ع حبل + رمني للا ل فضلا ترا
 ضوع ةيذرهيلا يلع كلم دق سرلشرا نأ عجبا » ليارسأ اولا ءاحو همعأو لئفطلا ذخأو ماقف * لفطلا .

 ةنيدم ف نكسف يتاف . 2 لياجلا موك يلا بهو ءلحلا قا ”كانه يلا بهذي نأ فاخ هيبا سدوريه

 * يرسل يعدي هنأ ايينلا نم ليق ام ميل ةرصاف ي يعد

 | - داهم دمع . دا هلع

 ظ ىييملاثلا لصفلا ظ
 لوو ناومع ع مودم 0000 :/ محم ل عويس 1 زا ةرتوارا /ع لوما و , ر/ع / 9 و يراد 0

 نأل * تاومسلا توكل يتيبرتقا دقف اريرت لاق ل ل ا ا هاج مايألا كات 3:
 سابل ناكو ٠ بش اوكهص برلا قيرط ارذعأ ةيربلا يف بج يدوم لوقي ذا يبنلا ل يذلا وه اذه

 ميلشروا نم هيلا اوجرخ ذينيح # ربلا لسعو دارجلا7 ضاع ناكو هيوقح يلع دلج ةقطنوو لبالا ربو نم افحوي
 نم نيريثك يءار املف # مهاياطخب اد ندرألا رهن ف مدععا ناكو * ندرألا روك عيمجو ةيدوبيلا لكو

 * يتءالا بضغلا نم برهلا يلع مكلذ" نم 13 لا نالوا أي مهل لاق هتيدومعم يلا نوتاي ةقدانزلاو - ننيسيرفلا
 نينب ةراجعلا هذه نم ميقي نا رداقل هللا نا مكل لوقا ميهربا انابأ نا اولوقت الل يو قيلت ةرمث نللا اولمعا

 0 انا يرانا يف يفلت عت كَم امن رمش 3 ريش أ رجلا لدن ىلع تؤم نا اه 0 ْ'
 6 وو

 : نم عوصي نأ ديديح 4 ءافطت ةرانب ؛ دل رو ٠ 0 قررا بيع يفر ب5 ةكيب ا
 * يلا ينات ب بننافا تان نيم نا باتحملا انا لاقو هنم انحوي عشتتماف هب انحويا نم دمتعيل ندرالا يلا .ليلجلا اع

 نم دعتش“ نقولا عوسي  دمتعا املف * هكرت ذينيح ربلا لك لمكن نا انل بنجع اذكبف نالا عد عوسي .باجحأ .
 هي ع و4 . 4 9

 وه اذه الياق تاومسلا نم توص اذاو # هيلا ايي ةمامح لئثمك الزان هللا حور يارو تاومسلا هل تمجتفناف ءاملآ" 0
 * تورس هب-يذلا بيبعلا يببا

 هي 2. 04 ةرهيام
 عيمافم :(وقأ [يإ ريع نمر يوصخمتغأإ وير 00 ام 0 5 لم عبارلا لصف ل 6 00 0 «.7 ا 4

 ٠ + اريخا ل اس نيعبرأ 0 # يسيل يم 4مم "برجل ةئربلا يل' عوسي <حورلا 0 ت7 ع
 سيل بوتكم لاقو باجاف + ازيخ ةراجلا هذه ريصت نأ لقف هللا نبا تننا تنك نا هل الئاق برجملا زاهن
 : دج ةنيفعلا يلا سيلبا هب يضم ذينيح هللا مف نم جرخت ةملك لكبو لب ناسنالا يبيح ةدحو زمغلاب

 يي هنا بوتكم هناف لكس يلا انهاه نم مر طناف هللا نبا تنأ ع نأ هل لاقو :* لكيهلا حانج يلع هماقاو
 1 د وع ١ اها ترتكم بز جناح «رشا تاجر 1 هل اهدنا يلع كامعتل كلجا نم هتكيالم
 هذه كيطعا هل لاقو ه»* نهدجحو ملاعلا كلامم لك هأرآو ادح لاع لبج يلع سيئبأ اضيا ددعصاف. + كيل
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 ْ : ا رولا يلوم من سوم 2 رلعم ني موج عهع ' :( و هنا ءع 6 ين داما 0 200 لوب 7 97

 :: لبعأ ةدحو هلو دجسأ كيلا ب بر بوتكم هنال ناطيش اي بهدا عوسي هل لاق ذينيح # ادجاس تررخ- نا اهلك

 تندر. . 42 للعلا لا ىف السا دق نحوي نأ عوسي عمس املف .*.فمدخت ةكيالم تااجر سيلبا هكرت ذينيح
 يبنلا ءايعشا يف ليق ام لمكيل # ميلاتفنو نولباز موت ين رحبلا ل ٍلِحاَم يلع يتلا موحانرفك نكسو ءاجو ةرصانلا
 . رصبا ةملظلا يف لاجلا بععشلا, * مَمألا ليلج ندرللا ربع رحجلا قيرط ميلاتفن ب ضرا نولباز ضرا 0 لوقي ذا

 دقق يوت اياق رع جوسي ٠ ءادب نامزلا قلد نمو * مهل قرشا رون توملا”لالظو و "رولا يف سولجلا اميظع ارون
 سرطب يعد يذلا ناعمس نيوخا رصبا ,ليلجلا رحب لحاشت يلع يشمي وه اميفو تاومسلا توكلم تبرتقا
 * سانلا يدايص امُكلْفَحَأل يناعبتاف آلاعت امهل لاقف * نيداتص اناك امهنال رعبلا يف امهئاَبش نايقلي هاخا ساردناو
 2” عم ةنيافس يب داخأ 07 يدبز نب بوقعي نيرخآ نيوخا يارف كانه نتف راخم »* هأعمتو امهكابش ارت تقوللو

 لك ف 0 عمن 3 ءاعبتو 00 مهاباو ما 0 م * امهاعدف امهكابش ناعسي - هيدبز امهيبا

 5 : ةلهالا ا ا رتعملاو نيطايشلا مهب نيذلاو ةقلتجملا عاجوالاو ضارمالاب يملا هيلا ارت 0
 اما ندرللا بعو  ةيذوميلاو ميلشرواو يدا ليلجلا نم ةريبك تم 2 + مه.ارباف (نيعْلشملاو

 اع“ 2<. مارب لدم 5

 ١ لصنلا
 هركتا 0 مدعو 092 تب ا ريب ل ذأ 0 0 ا 0 [: ماع ين اك ءسم هم يبه 9 5

 7 ركاسعلا ازرط نالت ا هاف يتفف  هذيمأل : ذيل راج نيلمولبملا يلع دقم عومهلا رصبا

 ””عايجلا يبوط د ضرالا نوثري ' مهناف مس يبوط *”نوزعي مناف انارعلا ابوطر ا, تاومسلا توكلم مهل
 : هللا نونياعي مهناف مهبولق ةيقنلا يبوط * نوهحري مهل ذأف ءامحرلا يبوط ** نوعبشبي مهناف ٌربلا دام

 مكابوط *: تاومسلا ا م ناف ربلا لجا نم نير ,..ني نوعدي هللا اونب مهناف ةماللا يل
 2 .ال عتاومسلا يف ميظع ,مكرجلا .ناف: اولليتو اوحرفا ,. :.يلجا نم ةيذك رش ةملك لك . عبق اولاقو يلا مكودرط 7
 تا يا ال ملمي اذامبن 0-1 دسف اذاف شرا 2 متنا 5 0 يذلا ءايبن. دل اوضرط أ أذكه

 متاعا وبل انا دق مكون يل اذه. ا 2-0000 0 ع 0
 لوك ال لب ردم :قنال تاء م ءايجنالا وأ سومانلا ضقن ال تميج ينا ااًوتظت ال » تاومسلا يب يذلا مكابا اودهجلو ةنسعلا

 - نمف #* هلك نوكي يتح سومانلا نم لوزت 2 ةدحاو ةظطخ وا ةدحاو ةطويو نالوزت ضرالاو ءامسملاينا مكل لوقا نيمأ
 يعدي اذه ملعيو لمعي د يذلاو اريغص تاومسلا توكلم. ب يع 0 «سانلا ملع :و راغصلا ًاياصولا :ذه يدحا ا“

 » ثاومسلا تكلم نولخدت الف نييسيرفلاو ةيدكلا يلع مكرب "د 0 5 تا تيرا انباط
 . يلع بضخ نم لك نأ مكل لوقا اناو < .ةلتيدلا ةيلع كوم دو وااو ملوءل ليق هنا متعمس دق .

 ' تبجو دقف قمحا | شيخال لاق سو مكحلا هيلع بجو لهاج اي هيخال لاق نمو ةتونيدلا هيلع بجو دقف العاب هيخا
 ءاعدف 37 # كيلع 2 كااخأ نأ كاانه ترك دو ميما يلع كئابرت تسعدق تننا نأ * منهج ران هيلع

 كيو اميفتم نكو : د ل كلخا/ ماصفر لبا م هاو ميذملا ماما تلنه كنابرقا
 + نقلا يف التو ناتتسملا يلا ما فاك يلا مصقلا كدلسبا ل قيرطا يف دعم تلد ام اير
 0 0 ث 3 ليق ام متعمس دق ,يب » كيلع"سلف رخآ يا يتح كانه نمر جرخت ال كنا كل لوقا
 كلدع اهقلاو 6 الا + هيل ف اب ز دق نيل يلا ريق نم لك نا مكل

 ينغيلا ثلادي كدككش نأو * منهجا يف هلك كلدسح د نا خرم ::م كّيآضعا د كالي نا كلي هناف

 نم ليق ع اال تلال هذي نأ نى . كياضعا دحا كلهي نا كل ريغل مناف كانع ابقلو ا ا
 نزلا ىلا عنك دنف ءانز ملك رزغ ايام هتءارم ىلط نم نا مكل لوقا انأو 7 قالطلا بأن اهل عفديف هتءارع لط
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 1 0 ا 3-9 5
 017 ص ممر اصل نتن 4. مت 2

 هرم“ 7 نوانع فو مَ رموجع ُ ميسم يل ,ني مخ لي عزم -ع لس م 00
 اناو + كمسَف بلا فراو هتاديمي 44 كمنحت ال نيأوفل لبد ا اضيأ مثعمس دنو :« يلز دقف .ةقلطمب جوزت نمو

 ةني دم اا 0 كو هيمدق 0 8 ضر 00 # هللا 6 0 املا 0 2 ةئبلأ ركع 0 لوقا

 لب لاو نسل يأ لبق ام منعمم دقي نم وب نيج يلع يلع دار امن الإ هنأ ف أم يعم -
 ”عدف كابول دو كتَسوصَخ دارا نمو 0 ل قم نكل ريرشلإ اوف م
 الف كنم َضَرْتَقي نا دارا نمو 'ةلظئاف كلاش نمو + نينثأ هعم ضعاف اليم كرمت نمو # اًنقيأ كءالرا هلل,

 دوما تيارهسلا يف يذل مكينا ينب اونوكت اًميك + ركب 1 لعالم منا م يلا اوس : مكينعل يلع اوكرابو مكادعا اوبحا مكل لوقا اناو ٠ + كودع بار كيثلرنا يسيح ١ ليق ام متعمب دت * ةلرت
 سيلا مك نَجأ رج اياف يكبح نم متببحا' ا 8 .* نيملاقلاو نيقيدصلا يلع ”رطمملاو رارشألاو رايخألا ىلع د ةسيهش
 معنا اونوك * ةوستولا لعفت لهنا تلاد سيلا .مُكَل لصف يأن طقف مكتوخ ١ يلع ممَمَلَس نو * كلذك نولعفي كورسا
 #0 . لماك وب ييامسلا مكيبأ ل لثم ا

 ل ما هم مع

 منا 5 5 سداسلا لصفلا د

 كا + د يا ص 8-0 ل م 1 ل مادق 3 1 5 اح
 ل ع ليا سي سا املععب ياقاوتألا فو ٌمَمأَح لإ يف نلورمْلا عدصت امك قوبلاب كمادق كترُضت الف ةمحر
 يقل يف كدتانص نوكدل تلد زتصن اميركا لع 1 مح تهدم ا مسا * مهرج اوذخا

 املا يف مايقلا , نبع نيذلا نيب هاذا. * ةلئالع ككرجي ١ يري يذلا يشلوباو 1
 3-20 لخداف تليلص اذا يرناو 9 هَ 00 دق : مهنا مكل لوقا نيسا_يسانلل اوريظينأ نك مكر / ياو, د

 نينئولاك ماكل اورثكي الف متي اذن ا ةينالك كيطعين م كوباو امم تليبال لم تيلع تلبي قلغأو
 6 هج © هص ©

 + ةايآ هولا مرآ لبق ةيلا نوجاتحت امب اع مكابأ نال مهب ًارهشتن ف“ * مهمالك ةرفكب مهل تميس أ كيو فال
 يم

 .امسلا يف امك كتيشم نوكت كتوكلم يُنءأت + كما َسّدَقَتَي تاومشلا يف يذلا انابآ اي متْنأ نولصت يذ
 انلخدت الو * هيللع انِل نمل رفعت انك انيلع ام ال رفشال" 0 ميسا ها ضرألا 6 0

 رغغ مهاياطخ .سإنلل مرق نأف < نيما دبالا يلا دجملاو ٌةرقلاو كأملا كل ناف ريرَشلأ نناانعن نيل بيراتلا/

 ونوكت مثمص |دأو * مكآي 00 | مكوبأ الف سانلل اورفغت مل نو كي يكاياطخ يباوسلا مك كو انركت الف المح أنا اطخ امسل اي ا

 اذا تنناو * مهرجا ا 00 بسأ مهمايص سادلل اورهظيل 00 مههوجو نوسبعي مهنال نيِفرملاك
 رسلا يري يذلا ذلا, كلوباو ةرسلا "ماع 8 كمإرس سانلل رهظي اليل , تاب واما دن اقا تمس
 »ب نت مزق لا عتل نرتراسلاو نودي سولو. ةلكلا ثيح ضرالا يف رك مق اوزتكت .* ةينالع كيزاج
 نوكت ةيعبالا + نوقرسيف نوقراسلا بدني لو نودسغي سوس لو ةلكأ ال ثيح ءامسلا ين ازوهك مكل أورنكأ نكل

 تناك ناو .يب ايت نكبر دلك كدسجل ةطيكب كديع تناك ناف نيعلا دسجلا , 1 + مكبولق نوكت كانهف مكزونك م
 نيبزرر كحيل ن را دحأ عيطتسي ال *وه ام مالفلات املظ كيف يذلا رونلا ن ياك, إذإف املظم نوكي هلك كدب ةريزرع
 مكل لوقا 5 * يكاتلاو هللا اوديعت نا نوردقت الرخالا ”زقتحتو قحأولا لجن وأ رخالا بنو دحارلا ضعي 2 ينأ مثا
 نم دسجلاو ماعطلا نم لفتأ سفنلا تيل سبلت امب مكداسجا ذو نوبرشتي امبو نولكءات امب مكسوفنل اومتهت 3

 لامس د

 ”ايرعلاب 1 | .اهتوقي يبابجلا مكوبأو .ًرهألا ين ف نزخ الو دصح الو عزت 3 اهناف 0 ط١ لل-* سال. ا هدو
 هرب اورج 01 00 '؟ ؟ناملف * ادحأو اعاد دما يلع ديزي نأردقي ”منه] غنا ام * اهنم نزاع م

 ناك !ناف عراهتم ةدحاوك سيلي مل هدجس لك يف ناميلس نا مك. لوقا ري لمعي و ثلعتي لو ار 0 فيك ٌلقَحلا ”'
 ن يرمحأ متنا كف ريعذ .لوننلا يف جالي دع يفو موب نوكيا ب لقدلا رهز الف هب اليألا يلق اي ا ١: آنك يذكه هللا هسيلي | يف أ ١ يذلا لقا

 أوهس“ ا

 كل
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 .ننموف# ه١

 م هاهي . رم 20171110 595 10 نم ا مام ا 0
 40 ملعي يب 2 ا ممالا هبلطت هلك اذه د سبلن 0 ع 7 ل 11م "روت اومتهت

 !*ةناشي متهي غل نعال اوما هلا ةردارب : هلك اذهو هربو هللا تنوكلم الوا اوبلطا + هعمجاب اذه يلا نوح 2:

 ظ ظ *« درش موي لك يف
 ٠ ' روي تنالس» ٠ ل

 9 »ش0 . ايرع مرج تقسم نيا لسع لنص عاليا ريفا يي دم تلوم“ 00

 .يذلا يذقلا ل انامل ع مق ل نوليكن 2 لي نونادت نوكيدت امك ونال 1# 70 اي

 فو كنيع نم يذقلا جرخا ينعد كيخال لوقت فيكو *« كنيع يف ىنلا ِهْبَمَعْلاب نظفت الل كيخا نيع يف
 ال #* كيخا نيع نم اذقلا جرحت نارظنت ذينيح ذينيحو كننيع نم ةبشغلا اليا جرخا يارم اي *« ةبشُخ كنيع
 اوبلطا اوطعتف اولس + مكقرهتف سرت, العاب ادت اليل ريزانغلا مادق مكرهاوج اوقلت الو بالكلل سدقلا اراطعت
 مكنم ناسنا يا * هل صتفي عرقي نمو دج بلطي نمو طعي لاسي نم لك نال * مكل مكفيف اوعرقا أودجتن

 اياطعلا نوكتمت نوفرعت رارشللا متنا متنك اذاف * ةيح هيطعيفا ةكمس هلاسيوا د ارجح هيطعيف ازيخ هنبا هلاسي
 سانلا لا ملعفت نا نوديرت_ملكو .: .* ل ءاسي نمل تاريغلا يلع تاومسلا يف يذلا مكوبا يرحلاب مكف مكيانبال ةدلاصلا

 يلا /ةيدؤمْلا قيرطلاو يَ, كلسملا ناف نعل بابلا اولّخدا # ءايبنالاو سومانلا وه اذهف مهب متنا هرلعفا مكب .
 ةىيي اع

 . نيذلا مه ليلقو ةايحلا يلا يدوت يتلا. قيرطلا بركاو بابلا قيضا ال , * مه ريثك اهيف نولخادلإو بحل اكليل
 مهنوفرعت مهرامث نوف دن طاح بايد مهل سابلب ٌمكنوتأيرن يذلا ةبذكلا .ايينالا اورد ما

 جرخت ةيدرلا ة هيلو ةديبم ةرمق غل ةيلل ربل لك اق * انين مسوعلا نورا ايَنِع توشلا ني 2
 رمثت ال ةرجشس لكو : * ةديج: ةرمث جرخت ةيدر ةرجش الو ةريرش ةرمث جرخت نا ةحاص ةرهش ردقت ال . نط. ةريرش ةرمث
 1 ا ا ا * مهنوفرعت مهرامث نمف #* رانلا يف يقلتو عطقت ةديج ةرمث"

 براي 0 نيريثك نآل + تاومسلا يف يذلا يبا 0

 ف 3 مهييجاوذينيمت جة وق 0 ل ,,سيلأ بير اي :أ الياق خئلبحا,ذينيمت زك, تاوق انعنص كمسابو نيطايشلا انجرخا يليساير انيبنتت كمياب
 هثين نبل اميكح الجر هبلش 2 لمعزو اذه لك مح نا صل و مثألا للف , ينع ايها طق مكفرعا ام

 8 ءاذ 101 نآل طقسي ملف تنيبلا كللد تمببرضو حايرلا تسمو رامنلا تو راطمألا تمربنف * زن (ىئصلا

 راطمالا تمزنف * ٍلِمَرلا يلع هتيب ينب الهاج الجر هبيثي هب لمعي الو اذه يمالك عمسي نم لكو * ةرغصلا
 مالكلا اذه لك عوسي لمكا املو 4 اميظع هطوقس ناكو اًنقسف تييبلا كلذ كتمبرضو ح ايرلا تكتمبطو راهنألا ترم

 0 ا ب 6 ةقياعلا نس بلا كأي دوب
 رك 2م هع . 6

 ثا 00 ىلع 5 1 نمانلا صقل 1 ٠ تت 0
 ا نو 4 00 ا للا مس ا ا

 نأ راق كنا تبيه نأ ا اي لانو هل نوصل نا نق ضررا [ذاو 4 دك فج هع لبعلا نم نت
 نيل دحالب 1 ا رنا عوسي هل لاقو رج ورب رهط تقولو رهطاف تيم دق هل لاقو هسملو هدي دمف * يرهطت
 + هلاسو يام دياق هيلا ءاج مو رح انرفك علخد املو * مهل ةداهشب يسوم م رم نما امك انابرق مدقو نهاكلل كسفن راف ضما

 اب الياق ةياملا دبات باجاف د يشرأو لا نإ هل لاقف + ادِح م 5 اخف تييبلا يف يقلم يلتف بر اي البق
 ناطلس لبق نم لجر يناف + ياتف ارْييَف طقف ةملك لق نكل ينيب فقس كلن لخدت نا قهتسمب نسل بر
 عوسي عمس املف < لع 0» لدعأ ليف نازل هن ىلا هيض ينقل اذهل هلق نا هل ناك تيكا

 نأ مكل لوفأو 0 ا يوايس جاوب« فاح لا اجب مج لاقو بمجش

 ٠ تكل نوكي كنناماك بهذا ةياملا ىباقل ع لاق #* نانسللا ربر صو ءاكيلا تت ةيناربلا ةملظلا ين وقلي
- 



: 5 

 /ع 3“ ,نالغ م رو نبع“ 000 /ء 0 0 عم“ 0 لاس ا 00 100002 ل لوم م ل نسق أف / ىلع 6 لوعع / غم ماوس

 اهتكرتف اهدي شسمف * يمك ةاقلم ةتامح رظنف سرطب كيب يلا خوسي .اج مث .* ةعاسلا كلت .ي يتلا ء.اربف

 « ميقس لك .ارباو ةملكب ماورالا جرخت ناكو نيريثك ينج هيلا اومدق ءاَسملا ناك املف  مهمدختت تمماقو يمهلا
 ردا كرخ يذلا عما ىلا رو راع ملقا + انعاجوأ, لمحو انضارما ذخا هنا يبنلا .ايعشا نم ليق امر متيل
 نا عوسي هل. لاقف * يصمت ثّيح | كدبتأا لَكُم اي ذل لاقو بتاك هيلا: ءاهن + ربعلا يلا .اييهذي ,نا

 هذيمالت نم رخا هل لاقو # هيلا هسار ,كتسي عضوم هل سيلف ناسنالا نب اماف ربط ءامسلا رويطلو ارامجا بملاعت
 دعص املف * مهاتوم نونفدي يتوملارددو ينعبتا,عوسي هل لاقف + يبا فد ١ ميقا بر اي

/ 

 امس * ميان وهو ةنيفسلا يلفت باوم ١ كداك يت> رحبلا يف ميظع بارا داو هديعلل ةعرد ةنيفسلا

 1256 مات ذيديح ناميالا ليلت اي مكذاخا ام مهل لاقف ٠ ميو و م
 يلا اجو #* هل ناعمسي رحمبلاو ميرلا' نا اذه فيك نيليات سانلا بمهتن * اميظع وُ راصف رحجلاو 'ماي

 كلت نم زاتجما نا دحا ردقي مل هنا يتح ادج نايدر رباقملا نم ناييءاج نانونج“ هلبقتساف نييسجرجلا 0 ش

0” 0 

 : 0 عاق هم

 ريزانخ عيطت كانه ناك * نامزلا لبق انبذعتل تييجا هللا نب عوسي اي انعم كل ام نيلياق اًحاَضُف * قيرطلا
 لاقف * ريزانغلا عيطق يلا انلسراف انجرخت تنك نا نيلياق نيطايشلا هيلا بلطف 00 يعرت ريثك

 رحبملا يف عقاوتو كرج' ىلع و دق هعيمج ريزانغلا عيطقب اذاو ريزانغلا يف اولخدو اوضم ا .رخآ اوبهدا ميل
 ةنيدملا يف نم لك جرخف # نينوئجملابو ,يثن لكب مهوربخاف ةنيدملا يلا ارو ةاعرلا ايف # هايملا يف تامو

 ظ * مهوغت نع لول لإ بلا اوبلط رعبا امف عوسي ءاقلل
 مم وول

 ةيتناما عوسي رظن رظن املف ريرس يلع يفلم علخ“ هيلا مدقن 0 ب ل تالا جب ةديفسلا دحصت 1 7 عمو 1 /© ١ طلسم ام طموح عني ياي سيسر 000 لآ لفل
 * فدج اذه منسفنا يف باتكلا نم مو اقر. * تلاياطخ كل قلم ب اي“ قت علغملا كلذل لاق
 3 لوقا ناوا تتاح تلا ةرودعم لوقا نأ رم أ أميأ + 98 يف 7 3 اذامل: 00 2 عوسي

 .ناطلسلا اذه ا يذلا هللا اردجو اريججت 8 رظن ملف * هتيب يلا يضم , ماقف * ولتيب يلا بهذ

 كلذ نويسيرفلا رظن املف 0 اب يال
 يللا نوجاتح ل اكتألا مهل لاق عوسي عمس املف * ةاطغلاو نيراشعلا عم لكءاي مكملعم اذامل هذيمالتل ارلاق
 يلا ةاطخلا نكل نيقيدصلا اوعدأل تامل ةحبذ ال ةمحر ديرأ ينا وه ام اوملعاف .اوبهذا * ماقسالا ووذ نكل بيِبْط
 لاقف نوموصي ال كذيمالتو اريثك وصب نيسيرفلاو نن !ذامل نيلياق نحوي نيمالت هيلا ءاج فينيح ةيولا

  قينيعأ مهنع سورعلا عفر اذا مايا ٌينءاَنس مهعم سورعلا ان ام اكل سيعلا نب ب عبأتسي له عرس مهل
 + ربكا قرخلا ريصيف بوثلا نم اهالم ذخ.ات اهنال ب بول يف اهعجنو ةدئدح ةقرخ قحاب دححأ سيلا .* نوموصي
 ددج قاقز يف ةديدج رمخ لعمجت نكل رمغلا ٌقأرِبتِو كلهتو قافرلا نتف قط قار ف :ةذيدح 2 لعج لو
 1 هين الاعت نكل نآلا تنام يتديا ٍنإرلياق هل ادجاس هيلا ءاج دق سيير ١ذاو اذهب مهملكي وه اميف» #* اعيمج ناظفعتبف
 ةذس ةرشع يتنثا ذنم ٌفزني 1 ”ناك ةءارمب اذاو د هذيمالت هعبتو عوسي ماقف . *ي.ايعتن ابيلع كدي 0

 +« ىصاخخ طقف هيوث فرط تسسم اذا يننا اهسفن يف تلاق ابنال * هيوث ريطرم تشو هقلخ نم تاج
 ىلا عوسي ءاجو < قعاسلا كلت يف ةارملا تاربف كصلخ كنامي.ا تب اي يفت اهل لاقف اهارف عوسي تغتلاف

 نم اوكدج يأت انك علا تمت مل اوجرخا مل لاق + نيب طق عملا وار 1 لا عنق سيلا تيب
 جرخ املو » ضرألا كلت خمدج ف اهربخ جرخو 4 ةيراجلا تسمماقف اهديب كسمأو يىلخ د م ججرخ افنان

-- 



 2 يسم 1 20 5 7 حلا 8

 8 0 هيلا 1 ارا رد امل 0 0 1: أي انمحرا نيلي ناحيصي 2 نايمعأ 1 ه نم 1-1
 نوكي امكنامياك لاقو امهنيعارسمل ذينيح #* بر اي معن هل الاقف 08 نا ردقا يننا ن تأ عوسي امهل
 كلت عيمج يف كلذ األ اجرخ املذ + ادحاا املعت ال اظن باق عوسي امهرماو امهيعا كك * امكل
 بوعتف سرخالا ملكت ناطيشلا جرخا املف »* ناطيش هب سرح هيلا اومدق تائه نم جرخ املو * ضرالا

 ناكو * نيطايشلإ ريرخي نيطايشلا سيرب هنا نوب درفلا لاق. ل ليارسا يف يذكه طق رهظي مل نيلي نيلياق عمجلا

 * بعشلا يف عأجوالاو ضارمالا لك يئدبو توكلملا ةراشبب ازركيو مهيماج يف 7-3 يرقلاو 0 رب عوسي
 نأ ةذيمالتل .لاق ذينيح # اهل عار ال ينلا فارخلاك يح طمو ”ريلاض اوناك يعجل ريمجلا يار قلق
 "امل ةلعف ةلعف جرخ# نأ داصعلا بر يلا دل . لي هلم ري ناطحلا

 ا هاب هريدباةغ

 نام يسوم عاعتلا# نرسم“ 2 06 ممم زوم محل كرب 0 روب 2 رو
 . */ءاخرتسالاو ضارمالا لك اوفشيو اهوجرخبل ةسجتلا حاورألا عيمج ىلع ان اناطأس ماسي ثلا ًديمالت اعلا 0
 د دوا انحويبو يدبز نت بوقعيو ةوخأ سواردناو 6 0 لا رد 0 0 ءامسأ د

 هةنيدم م اولخدت ١ ممالا 0 اكل 2 لياق هزار عوسب لح شع 1 راه * همس يذلا يطوي رغسالا

 تكلم تبرتقا دق نيلياق 1 ممبهُذ اذأو * ليارسا تيب نم ةيلاهلا فأر لا يلا ”ةماخ اوقلطنا * ةرماسلا
 0 . اوطعأ انا اناحم . نع ناجوويطاشلا ١ اوكرحا صربلا را اوُميق ,ينرملا اوقشأ * قيارمسلا .

 يلم لئلفلاو انس م لو نيبو لو قيرطلا يف انايمه ال * كفل 3 اماكن الو هن الو ابهذ
 0 د١ وجر ينداوتاع اونرك كفل ندع آ | نمع اهيف ارصخا اهومتلخد ةيرق وا ةئيدم ةيأو

 2-8 مكيلا_ججأ السف الو هيلع ألح وبف مكطالس اقعتسم تيبلا ناك نإف .ر# هيلع
 ا نوما ا ةنيدملا كلت وا ةيرقلا كلت وا تميبلا كلذ نم مج اذا 2

 7 . مر دود * هني دملاب كلت نم رثكأ 0 ف , يف ةحأر اروماخ 0 "ويم ءاأع

 مكنومدقي < «كنإل رضي هسا" فو , لاحم يلا ئرركسي مهناف ةيييسانلا نم 4 دحا +. مامحلاك ءاعدوو تايعلك
 نات يف 11 تروق اذ ومثبت الف مكوملسا أذاو -« [ممألو ك ع 0 كولملاو داوقلأب يأ

 توملا يلا ٍناخا خ | < مكيف ملكتي يبا يور كل سمسم 00 رزيعب نوملكتت ام ةغالا
 يلا يبَصِ ا 0 لجا نيم لكلا نم نيضغبم نونوكتو * مينولتقيف مهيابا يلع نبال ا .هنبإ, بالو
 ليارسا ندم فاولكل ن كل ا مكل لوقا نيما يرخا يللا اوُلْرَف 0 ا انا * صاخب ,ةثلا
 نوكي 0 ديما 37 0 3 ثم لو هملعم ن نمل 0 د ناسنالا نب يتاي ينح

 . الق رااح ' ا بر ارمثايناك 5 هديس لثم نوكي ,نأ دبعلاو هملعم ل
 ناذاب ةرمتعمس امو رونلا يف هولوق ةطلظلا يف را * ملعي ١ 0 ال م ل ياخ سيف مهوذأخت

 3 نأ ردقي نمم اونأع,سفنلا لعقي نا 7 ا ول ني نمع اوفاخت 1 *+ تسلا يلع هب أوزركاف
 ,ءاج ارا 0 رآلا يلع طقسي د 1 امهنم دحأوو سلع 2 261 7 سيلآأ دو زو منهج يف يف اعيمح دسمجلاو سفنلا

 يب كفرقعي نم لك + ةريثك ريذاصع نبت لصْفا مكناف اوفات الف + ةانضحم اهلك مكسور روم ناو + مكيبا
 يذلا يبأ مادق' انا هت نأ سانلا مادق ل نميو »* قناومسلا يف ا يبأ مادق 4_ لان يرسل سانلا مأدَت

 رفا ا 0 لس نكل ةمالس يقل تيج ام ةمالس. ضرالا يلع يقلل تي ينا اونظت ل * تاوملا يف
 0 | تأ ل مفروم م هقيبب ٠ لما ناسنالا ادعو + اهن اهتم نسف نصرغلاوءاههأ نم ةيالاو هيبا نم ناسنالا



 7 0 0 رخص 4 ممول. هينفد 7 ا 3 ملم ل 77 : )20 كدممع نام 8 لست يي: 00 يع 2
 قدم هما + ًامدجو يلجأ نما ' ها نمو اب « + يدمحح 1

 + مكي هرجا ىلا مل لونا نما ذيملت مساب طق ءام ساك لا الامتدحإ كسي سو 55 :
 قويه زهمما# 6 تاء رت خ : ْ

 00 يداحلا لصفلا
 ليحل لوس ل مس أ هس ع 0 0 0-5 خم ة لم ويجتمع لير .ر هس لومي و بع

 عوسي امهباجا * رخآ ب يجرتن م يتالا ره تننأ + اياتر هذيمألت نم نمنثا هيلا لسرأ م امعاب 12

 نوعمسي ل نورهطي صربلاو وشم 0 نوصي ب نايهنلا * امتعمسو م0 اهب رايح ا بهذا ايات
 مهلا لوقي نا عوسي ب ناذه ن املف 0 * نر 0

 نم لصنا هنا كل لوقا معَ ايبنا .نورظنن ظننا يتجرخ اذاموا * ,كولملا تفويب 1 ىلا سابللا لها اه امان
 مكل لوقا نيما » كلماما كقيرط“ / كهجر ماما آلم لسرم اذناه هلجا نم بخت يذلإ اذه ب يبن
 ' انخوي مأيأ نمو #* هنم مظعإ .امسلا توكلم يف م يئادمعملا انحوي نم مظعا ءاسنلا ديلاوم يف مقي مل هنا

 ناف * انحوي يلا ابْنَ ءايسنألاو سومانلا_ناف م +نوفطتخا نوبصاغو باقتن 0 00 نآلا يلا ينادمعملا
 هبشي ليلا اذه. را * عُمستلف ناتعماس نآنذا هل نم * يتاي يا ايليارربن هولبقت نأ مترا «ك#

 _ داعب لذ ل انصر ارق ملف 'مل ارث ”نيلياف + "عب ودا اي قاوسألا يف اسولج اناي اص ملف أ انهن اوصف ”2“بياق يتافنب 2ننب 0 مم 5-5
 رمغلا بيرش لوكا ناسنا اذه اولاقف برشيو لكايإ ناسنألا نبأ ءاحح ب0 هب م أولاقف برشي الو لك.اي ال 00

 1 ” تاوث رثكا نبيف (نف يتلا ندملا يعي" نينيخ د اهدي نيم ةمكسلا 2027 ؟امغلاو نور انملا ليلك ب احس
 هلو يف وكول مكب يل تاوقلا نأ .اديص تسيب اي كلل ليولاو نيزروك اي -_ ليولا .لوقيو 0 اووتي

 : را كلن اننا كين تم ين تاوقلا مودس يف نك ول نال ميل يلا اطيئرتس ءامسلا يلا ل يذلا
 الياق وسي باجإ ن رامزلا كلذ فو * كنم رثكا نيدلا م محار دجت مودس ضرا نا اضيا مكل لوقو  مويلا

 اب م + /لانْطال اهتربأو معلا .امكجلا نع هذه .كنال ضرالاو تاومسلا بز بالا اهيا كلل فرتعا +“
 بالا )و بالإ الا نيالا كرعي دا يابا نم 9 8 دق لك * كماما تناك يتلا ةرسملل هذهرا ةبا
 ايري اول * مكحيرا اذاو لمعلا ييقثلا نيبعتملا عييمج ا ..يرببلا ارلاعتار فشُعَب نبالا .اشي نملو نبا ال
 ل 5 # مكسوفنل ةحار نودجو ابماقل هع مل يناف ينم ةم و 'مكيلم

 يع علا 00

 م. نستس وي عسر البث 3 لدتتكا ريل * ل 0 1 021 هه دممص 2 و 5-6

 مهرصبا املف 52010 ج00 اجو عورزلاب تمبس يف عوسي رم نامزلا كلذ يفو
 عاج امل دواد يس ام شرق مآ مهل لاقف + تبسلا يف هلمع لمي ال ام نولمعي كذيمالت اه هل اولاق نويسيرفلا
 + طقف نأ لأ هعم نيذلل او هلكا هل لحب ال يذلا يذلا ربح لكاو هللا تيب لخد ففيك #* هعم نيذلا»و

 نا مكل لوقا + بلتال مهيلع سيلوتبسلا ُىْوَسَحتل لكيهلا يف تبسلا يف ةنهكلا نأ: سومانلا يف متارق اموأ ٠
 0 ا يو ا ا *« لكيهلا نم مظعا انهاه
 بان دي كانه لجر أداو رسما سويس 0-2 *« ناسنالا نبا وه صمبسلا برو * هل

 يرفا 221 8 ف ىلا نك ل ةييرارتبا حسبسلا يف يانب نإ لحب له نيليات هوان 7
 يف ريغلا لعق وه هيج ”نذاف فورغلا نم /(لقنأ ناسنالا 2 *  هميقيو هكسمي انا تمبسلإ يف قزاحح ين“

 هدمت“



 5 لى مسخ

 قو /ممم الر ' مول ع هلق

- 

 / عدس يي ليقع سس وي ل[ ير زع از[ ريس اويبيج يي: ف سس ري ورع
 0 نيو ارم نويسير فلا جرخت 35 يرخالا لثم تصف اهذمن كدي ددما ناسنالل لاق_ ذينيح توؤيسلا 558

 لّضْنَأ انهاهو .

 متيل + كلذ َرابللا نع مهابنو * مهعيمج ينشف ريذك عم "نعمل , تلادهي نم لدتلاو عويس كلفنا 4 : اكلها

 مالا ريكي يلع حور عشا ين ب كترلب يذل يكلي كرك يدلك + لياقلايبنلا" .ايعشأ نم ليق ام

 وليا بش ل ةصوصرم ةبضق * ةراوشلا يف هترص لح عئمسي يشي يميل + * مكدلاب

 2 0 00 سرخا ئمعاب هيلا يتأ ديني ممالا كدت هم ةمسا يلعو © ةيلغلاب مكعلا يرخب يتح
 00 جرخع ١ اذه اولاقو نويسيرفلا عمسف * كاد نبا اذه + ادلاقو هلك عممجلا تكي ع ملكت هنا
 ا طيور لك رح هاذ لف يع نت ةكلمم لك مهل لاق مهرُكف ملع املف * نيطايشلا سيير لويز لعابب الا
 0 + كلم تقي فيكف مشت لف ندد يوغا علا لك اذ يا ادع

 9 ا ا 0 تيب ل نا - ل هللا تكلم مكن تبرق دقف نيطابشل 7

 لجا نم + لل يم عمجت ل سو ىلع قتمره أ نع م» هيب كي ةييحر ا يق ا

 نب يلع ا وب يدا ديل ب سعت وهبي دي ويسب ماع

 ظ فيك يلا الر أي ا. ةرجشلا فرعت علا نم م نأ ةيدر اهترمثو ةيدر ةرجشلا اوريصت نا ام 3ديج - اهترمش

 كاما درك نع ملاصلا لجرلا * بلقلا يف ام لت نم مفلا ملكتي امناورارشا متناو مللصلاب اوُملكتَت نأ نوردقت
 لولي سلنلا اهب ملكتي ةلاطب ةملك لك نا مكل لون < وشل رخل ريا ورث نم ريرشلا لجزلاو حلصلا يرخب
 ةبتكلا نم 'مْرَق هباجا ذينيح ري كيلع مكحي كمالك نمو رربت كسمالك نم كنال | *« نيدلا موي يف ابوح اهنع
 لإ ةيا يلي اف هيأ بلطي قيلا ريرشلا ليجلا اياق مهاجإ . * هيا. انيرت نا ُدِيَرن ملعم اي نيلياق نييسيرفلاو
 بلق يف ناسنالا نبا نوكي كلذك لايل ثلثو رهنا هت 2ث كولا نطب يف نانوي ناك امك هنال * يبنلا نانوي هيأ
 نانو 0 اوبات مهنال هنومكاحو ليجلا اذه عم كحل يف نوعي يري لاسر < لايك فنلكو رهنا ةنلق نفرالا

 0 ا و ا * نانوي نم
 0 «اييتاي اي ناسنالا نم جرخ اذا َنسَحَنلا حورلا نأ *« ناميلس نم لضفا انهاهو ناميلس ةمكح نم
 انيشرم اسونكم اغراق ةدجوو ءاج ناف هنم تيجرخ يذلا يتيب يلا جرا لوقي ذينيح + دج الف ةحار بلطي
 نم اره ناسنالا كادرخار ا ريصل كليف نكسيف يتءايو هنم ارش رخآ حاورا ةعبس هعم ذخايو ذينيح بهذيف

 * دوملكي نا نوبلطي اجراخ مايق هتوخاو هما اذاو عمجلا ملكي وه اميفو + ريرشلا ليجلا اذهل نوكي اذكهو هليارا
 وأو * يتوخأ مه نمو يعا يه نم هل لاق يذلل الياق باجاف * تلنوبلطي ارب كتوخاو كلما دحاو هل لاقف

 0 ا * يتوخاو يما اه لاقو هذيعالت يلا هديب
 1 تاعيسماادح

 م تااثلا أ
 02 ,نماعأل ا 0-0 لاف لس ردم هو دكالا 0 # ومعه لك و هن# .ٍ 000 هع ر لتقب# رمح 2 لب لوو

 يل دعم هلأ يح ريبك عمج هيلا عمتجاو د ٍدْلا بناح و تيبلأ نم عوسي جرخ ويلا ثللذد فو

 اميف»  عرزيل جرخ عرازلا اه الياق ةريثك لاثماب مبملكو * طاشلا يلع امايق هلك عمجلا ناكو سلجو ةئيفسلا
 كقول هضرل قمع ال ثيح ةرهصلا يلع طقس ضعبو .* هكر ييألا يناف قيرطلا يلع عبلا طقس عرزي وش

 يف طقص ضعبو * نسبي لسا هل نكي مل ثيحو رتحا سمشل رشأ املو «نكرا ويك هل نسا د تن

 + نين : رخالو نيتس رخالو ةيام دحاولل ةرمث يطعاف هد ضرالا يف طقس ضعبو * هقلخو كرشلا ملطف كوشلا
 : ”انكيطغأ متنا الياق مهباجاف * لاثماب مهملكت اذامل هل اولاقو هذيمالت هيلا مدقتف * عمسيلف ناتعماس نانذا هل نم
 * هنم ذخوي هل يذلاف هل سيل نمو دزيو طعي هل ناك نم نآل' * اوطعي مل كيلواو تاومشسلا توكلم رب ةقرعم



 ا ا م 0 2 لل عل 6 ههنا وعسر هزاع نط اخ مممصأمأ ير وسع كا
 لياقلا ءايعشا ا ميل ميتحل هب 1 نوعمسي الذ لوعمسيو نورصبي الو نورصبي 'مبن "امالي ةهملكا أذهلف

 حامصلا نع مهنادا كتلك بحلا ادعس انا ”ققك“ دي نورصبي الو نورظني أرظنو نومهفي أو نوعمسي اعامس 0030300
 ل اماف... رجم مهيفشأف يآ اوعجريو مهبولقب اومهفيو مهناذاب 'اوعمسيو مهنويعب اورصبي اليل مهنويع اوضمغو"

 5 نق ىبتيدصاو ٠ ءايبنالا نم نيريشك نا مكل لوقا نيمأ #* عمست اهنال مكناذالو رظنت اهنال مكنويعل يبوطف
 "مالك عمسي نم لك د عرازلا لثم متنا اوعمسا * اوعمسي ملف متعمس ام اوعمسي ناو اوري ملف متيءار ام اوري
 يلع عين بذا * قيرطلا يلع عرزملا اذه هبلق يف عرز دق ام فطخي“ ريرشلا يف تاي همهفي الو توكلملا

 كدح اذا ريسي نامز يلا نكل لصا هيف هل سيلو ٠ * مرغب بي تنزل ملكا عمسي يذلا وه ةرخمل
 م١1 ا مالعلا قفين مالكلا عمسي يذلا وهف تلوشلا يف عرز يذلاو * لد تقوللف 4 لجا_ نم نم درط 00

 5 همهغتيو مالكلا عمسي يذلا وه ةديهلا ضرالا يف عرز ند م ةرمث ريغب نوكيف نعل ِعاَدْجَو ص اذه
 اعرز رز اناسنا تاومسلا توكلم بشت الب ايان رخال الثم مل برضو 3 نيل رخآلو نيتس رخالو ةيام دحاولل ةرمث

 ره ذيديح ذيديح رمثاو مُمَقلا كبل آملف هو تئاطم ناو جرزف هودع ءاج سانلا مان املف اخ د ا ديع
 اص َنيياسرَوف كلقح يف تصرز اديج اعرز سيلا ديس اي. هل اولاقف تمببلا بر ديبع ءاهن »+ اضيأ ناوزلا 1

 ناوزلا اوممجت قيل ال ميل لاقف « قامت بهذن نا ديرتا هديبع هل لاقف اذه لعف ردع لجر , لاقف * نآوز

 الرا اوعمجا نيداصعلل لوقا داصعلا نامز يفو داصحلا نامز يلإ اعيمج ناتبني امهم امثدلا ةعم مع '
 . تاومسلا توكلم هبشت الياق رخا الثم مهل برضو + ياه 66 هرعمجاف .عمقلا اماو قرجملا 0 ودعم نآوز |

 لوقبلا عيمج نم ربكأ تراص تمهن اذاف اهلك عيرارزلا رغصا اهنال ١ * هلقح يف اهعرزو ناسنا اهذخا در هب د
 هتذخا اًريْمَح تاومسلا توكلم هبشت رخا الثم مهل لاقو + اهناسعأ ف لك .ءامسلا رياط نأ يتح ةرجش ري
 نكي مل لثم ربغبو لانمإب عومجلا عرسي هلاق هلك اذه * عيمجلا رمتخاف ْئْيِقَد لايكأ ةئلث يف هتابحو رم
 ذينيح * ملاعلا ءاشنا ذني تاينخلا 00 ا ا ل * مهملكي

 عرزلا عرز يذلا الياق باجاف * لقحلا ناوز لثم انل يسن اولاقو هذيمالت هيلا .اجن تميبلا يلا اجو عمجلا كرت

 يذلا ردعلاوا 8 يرش وبا عه ناررلاو تركاملا رج ف ديجلا عرزلاو ملأعلا 9 لقحلاو نو نبا وه ديجلا
 رانلاب قرحبو الوا ناوزلا نوعمجتي مهنا امكو * ةكيالملا مه نوداصحلاو رهدلا يبَتْحُم وه داصحلاو ناطيشلا وه مهعرز.
 يئاذو كركشلا لها لك هعكلمم نم نوعمجيف هتكيالم ناسناا را لسري *رهدلا اذه يبتنم يف نوكي اذكه

 توكلم يف سمشلاك نوقيدصلا_يضت ذينيح ناّتسإلا ٌريَرصَو ءاكبلا ثيح رانلا/َْوتأ يف مهنوقليف ميال نس
 نمو أكن ناسنا هدجو لقح يف ايفخم ازنك تاومسلا توكلم هبشتو #* عمسيلف ناتعماس ناندا هل : ْنَم مهيبأ

 رهوجلا بلطي ”ارحات اناسنا تاومسلا توكلم هبشت اضياو ب 0 ف1 .يش لك عاف يضمن دس هحرف
 تيقلا كيس تاومسلا توكلم هبشت اضياو * اهارتشاو هل كمللا ةريفك ك1 ةحيف * نسحلا

 اوعر رارش هالاو ةَبِعدلا يف رايغلا ارعمجف اوسلحو يطاشلا يلا 0 2 0 010 يي

 نو ين مهنوقليو  *رايخالا طسو نم رارشللا نوزرفيو ةكيالملا جرخت نامزلا اذه ءاضقنا يف نوكي يذكه #* اجراخ مهب
 موضعه لاقف بسر اي معن هل اولاق هلك اذه متمهفا عوسي مهل لاق مث * نائسالا ريرصو ءاكبلا نوكي كانه رانلا

 لمكأ ١, .املو 3 ءامدقو !ددح هزذك نم يرخ# تميب بر اناسنا هبشي ا توكلمل ذملتي بتاك 'لك اذه لجا

 ني نم اولاقو اوتهب مهنا يتح ميعماج# يف ملعي ناكو هتنيدم يلا راجي * كانه نم ُلْقْتأ لاثمالا هذه عوسي
 سيلا د»* !دوهيو ناعمسو اسويو بوقعي هتوخأو ميرم هما سيل وأ راجتلا ايبا وه اذه سيلا * # يرتلاو ةمكعلا هدهد

 هتنيدم'يف ]لا يبن نابيإ3 عرسي مهل لاقف هيف نوكشي اوناكو * هلك اذه هك نيأ نمن اندنع ىنهلك هتاوخأ

 كي سم م ا * مهناميا هلق لجأ نم . ةريدك تاوق ثكانه عنصي طا :: هتبلو
 ! ع يمأو 4



 رو ومسح

 وهو م56 نم ع يب

 ْ أرلا لصفلا
 2 مما وهدم وج عن نكي رع رماح م عبار 22 م تمت عع هع وعم 0 ء- تعممم) منا [محءومص هع مع ا

 6 ينادمعملا اميحول ول !ذخ هناملغل لاقف عبرلا ع سدوريه عمس نامزلا كلذ يفو

 مكرم نجس يف هلعجو هأْشم انحوي كسما ا ني ناكو # هب لمعت تاوقلا اذه لحا نمف تاومالا ننف
 فام هلتق ديري ناكو + اهذخات نإ لل لحي ام هل لوقي ناك انحوي نا تديعلا سيوف 21 اردت لا

 رين“ جاف طولا يف ايدوريه ةمبا تصقرف سدوريه دلو مو ناك املو يبن ولع مهدنع ناك هنال عمجلا

 انحوي سأر ىدجا ق 0 0 لا ام 0 * سدوريه

 1 دق كلا اوذخاو هذيمالت 0 7 اهمال هتطعاف هيلا يا ةرحقدو يتبل ف نيارلابا اراه... يلا
 نيرا شب ل ا و ا
 0 اولاقو ةذيمالت ءاح .ءاسملا ناك املو + مها اًربآو مهيلع 0 ريبك اعمج رصبا املف * ِنْدّملا نم

 انيعاح لا ريس م لا_.» اد م اتتت يدا يا احدي سمن لأ كل ”دق هةعاسلاو رقت ناكملا
 در 0 مي يلا مهو لاقف #* ناتوحو تازبخ سمخ الا انهاه انل سيل هل اولاقف * نولكءاي ام متنا مهوطعا مهباهذل
 مهمسُتو ميكرابو ءامسلا ل رظنو 2 سا تاربغلا سمخ ذخاو بشعلا يلع عومجلا نأ ر ماو ج# انهاه
 * ةولمم,الس رشع يتئا(رْكلا تلعن الو ارعبشو مهعيمج لكا * عمجلا. ذيمالتلا ٌلَوأَنِو زمغلا ذيملاتلا يلمعاو
 يللا ةوقبسيو ةنيفسلا ابكر نأ نا ذيمالت رما تقوللو دا :اهتلا يرد لضب ا نيلكالا َدَدَع ناكو
 4: كاذه هدحو ناكو ءاسْمْلا ناك املف يلصيل ١ ادرفتم لبا | دكعصو عمجلا قلطاف * عومجلا قلطيل ربعلا

 ةعبارلا هيل 15 + سرا قلل ممل اهبرعت "نيرشعو سمخ وكل ثلا نم ةدّيكَب ةنيفسلا تناك
 ةفاخملا نم 1 ا باول ب ماس املف *رحبلا يلع ايشام مهءاج ليللا نم
 ا ل لأ عملا مالا ا ير ااا يبدا يو ا ا

 املف * تككش اذامل ةناملا ليلق اي هل لاقو هذخأو هدب عوسي قم تقوللو * ينج بر اي يق اعل 3 فرعي داكف

 ل ع ا لبا ياوجه دب ءاجن 2 ا

 ا را ا ا ا نيت رتسملا
 نةمث ا ةدهد هممت 6 ٠

 كعب
 ب رشع .سعع فاعلا لصفلا

 / ا زومعا يهمه 0 | ةةويكم لك هءمص ون“ 0 ا كوم ل نسا كل . كرس ىلء هموم همك“ عامر

 نولسغي ال نإ ةفعيشملا ةيصو نرد كديمات (ناهلا ا ليات يسرد بنك ميلشرو نس هلا ءاح ددددح
 /.«”ةّركا هللا لقي ملا * مكننس لجا نم هللا ةيصو نودعتت متنا اذاملف الياق مهب مهباجا * ربغلا مهلكا دنع مهيديا
 5 هيبأ نع 00 ال نم نأ نولوقت متنأو 7 1 تومي ةعأ وأ هيبأ 0 ايدر انمالك لوقي يذلأو تما تلبي

 مس“

 نيدو لكلب ىلإ 0 ا < الياق يبنلا
 وا امل بل #* اومهفاو اوعمسأ مهل لاقو عمجلا اعدو * سانلا اياسو ميلعت
 مالكلا اوعمس امل نييسيرفلا نأ ملعا هل اولاقو هذيمالت هيلا ءاج ذينيح  هسصمخا يذلا وه اذه هيف نم جرخ

 يمعاو نايمع ةداق نايمع مهئاف مهوعد . * علقي ييامسلا يبا هسرغي ال سرغ لك الياق مهباجاف  اوكش
 + اذه نوميفت ال متناو .يتحا مهل لاق + لدملا انل نسف الياق سرطب هباجأ ردع ين امهالك عقي يمعا دوقي
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 ز ,ماعع هيحشخ , لو ممل
 5 00 7 لراس

 ع م4 0 + هت سل نا لوحفو 0
 0 يذلا ميو * برعم يل ا ا لأدتآل مف لخدي املك 0000 نوملعت ام مم

 ل ةقرسلا نسفلا انزلا لتقلا ءوسلا ركفلا بلقلا نم جرخ#_ هنالا * ناسنالا سجهني يذلا اذه بلقلا نم جرخل 0.
 30 * ناحل سجنا سيلف يديأ لسغ ريغب لكلا اماف 3 سه يداوت اذه ا 0

 ةلياق ميصت موهتلا كلت نم تمجرخ ةيناعنك ة ةارصا اذاو * !ديصو روص حوت يلا ,اج كانه نم عوسي جرخ
 هذه قلطا نيلياق هولاسو هذيمالت ءامن ةملكب اهبجب ملف »+ اهبذعي ناطيش اهب يتنبأ دواد نب اي بر اي يثمحرا

 0-00 * ليارسا 'ثميب نم ةلاصلا فارغلا يلا الا لسرا مل الياق مهباجاق د انرثا يف .ميصت ابناف ةارملا
 دتو بر اي اي معن تلاقف * بالكلل يطعيف نيدبلا زبخ ذخوي نا ديجب سيل الياق اهباجاف 00 يل ا

 كل نوكي كناميا 'ميظع ةارم اي الياق عوسي اهباجاف # نينبلا كيوم نم طقسي يذلا كثاتفلا' نم بالكلا لكرات
 سلجو لبجلا دعصو ليلجلا رحب ربع يللا ءاجو كانه م عرسي لتطاو * ةعاسلا كلت ذم اهتنبا تاربف تددرا امك .

 * مهارباف هيلجر دنع اور نوريثك 0 مسعَو يرعو .يمعو شرخ مهعم ريبك عمج هيلا ءاجو * كانه
 * ليارسا هلا اودهو نوعمسي ماو نورصبي نايمعلاو نوشمي جرعلاو نوملكتي سرغلا اورظن مهنال عمجلا بجتتو
 نولكءاي ام مهديع سيار انهاه مابا هبنب نبا ذل .نآلا ميلا اذه لع ندا ىذا مهل :لاقو هذيمالت اعد عوسي نأو

 اذه عبشي ةيربلا يف 0 ا هل لاقف * قيرطلا .يف اوفعُضي /اليل امايم مهقلطا نأ ديرا الو

 يلع عومجلا يكتت نا رماف « ثا نم ريسو ةعبس ان زيخلا م دنع مك عرسي مهل لاف ٠ : عمجلا
 مهعيمج لكاف عرمجلا ذيمالتلا ٌلوأنو هذيمالت يطعاو مهريسكو مهكرابو كلمسلاو تاربغلا | عبس * ضرالا 1
 * نايبصلاو ءاسنلا يوس لحجر فلا ةعبرا 2 نيذلا ناكو د ةولمم فافق عبس / 0 2 أوعبشو ولا

 »« لدميع مو يلا ءاجو ةنّيدسلا دعصو عمجلا قلطاو

 ىو. لَصو -“

 هل 0 - 0

 ب 2027 رنة 7 اس لعبا | ص ع ا سداسلا لصنألإ 0 0 "+2 ةهقتكخ هير وة فب 0 ب ماا

 01 50 .اسملا ناك انا اليات 0 50 ا م رب نأ ”وولاسف وبرج ةقدانزلاو ,نويسيرفلا .اجن
 هجو زكييمت نوملعت نووارملا اهيا سوبعِب ءامسلا راسل ءاتش مويلا نولوقت ةادقلابو "+ اهرارمحأل يشم ءامسلا 7“

 يبنلا نانوي هيا .الا هبا يطعي الو ةيآ بلطي ٌَقْماَنلا ريرشلا ليجلا ر نوملعت ال فيك نامزلا اذه ةياو ءامسلا

 نييسيرفلا مَ نم اوزوعتو اورظنا عوسي مهل لاقف + ازيخ اوذخإي نا اوسنو ربعلا يلا هذيمالت ءاجو * يضمو مهكرت مث 0
 ناميألا يليلق أ مكسوفن ف نوركفت انامل مهل لاقو عىصي ملعف * * اربخ ذخان ملا انا نيلياق را نب هقدانزلاو 00 ا

 تازبغلا عبسو * متذخا لس مكو فلا ةسمغل تاربغلا سمخ نو هركذت الو نوملعت اما اربخ مكعم ا مكنأ : ا
 نييسيرفلا ريمخ نم اوزرعت ربغلا لجا نم مكل لقا مل يننال اوُمَنُمُت م اذامل + متذخا نق 0 فلا ةعبرال 0

 املو # ةقدانزلاو نييسيرفلا ميلعت نم نكل زبغغلا ريمخ نم اوزرهت# نا مهل لقي مل هنأ اومهف ذينيحر.# ّةقدانزلاو 3
 انحوي نولوقي موق اولاقف #* رشبلا ني يف سانلا لوقت !ذام هذيمالت لاسف سبليف ةيراسيق نع ل وست اع
 باجاف ج# انا نم نولوقت ادام متناف مهبل لاقف #* ءايبنالا .نم 'دحاو وا ءايمرأ نورخآو ءايليا نو و و

 دسج- سيل هنال انوي نب ناعم اي كلبوط الياق عوسي هباجاف * يعلا هللا نبا ميسملا وه تننا الياق
 ينبا. ةرهصلا هذه يلعو ةرصلا تنا كنا كل لوقا انا»و * تاومسلا يف يذلا يبا نك اذه كيلا مد 0 0
 اطربرم نكي ضرالا يلع هتلر مف انف تاومسلا توكلم ,عيتاقم كيطعا» * اهيلع يوقت ال ميحجلا باؤبأو ١ يتعب 2:

 وه هنأ دحال لوقلا نع هذيمالت يهن ذينيح #»* تاومسلا يف ١ ةرلحم نكي ضرألا 0 هتللح امو تاومسلا ُث

 نم ةريدك امالا لبقيو ميلشروا يلا يضمي نا يغبشي هنأ هؤيمالت ربحي مويلآ كلذ نم عوسي ءادبو 7” * 'ميسملا
 2 اي تاب الياق هاني ءأدبو سرطب هب الختساف””4/موقي مايأ ةنلذ دعبو هنولتقيو ةبتكلاو ةنهكلا ءاسورو زمياشملا
 هلل اميف رت مل كنال اش يل ترص دقف ناطيش اي ينلخ بهذا سرطبل لاقو تفغتلاف +٠ اذه كب نوكي نا
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 ىف ممول

 ئ وويندل*بج رو يوضع ه4 ةههو وهف م هو مص حمس ريك ت”اصاع 7/27 2 هيجنم يميز 2 هدبص يعم

 : + يدبر © ميقنب رقعيلل يتعيتي نأ دأرأ لل ةذيمأل عوس لأت ديكيح + سانا هيف. نول

 ملاعلا ام 7 ناننالا تحمر ااه + اهدْجَو يلجا نم هسفن كلها نمو.اهكلهيلف هسفن صا نا دارا نم را
 كيم عم يبا دجص يف ياي نأ حمزمل ناسنالا ب نإ + هسفن نع ءاَدْؤ نآسنالا يطعي اذام وا هسفن سو اهلك
 نبأ وري ينتح تملا انوي ال انهاه مأيفلا ىم ام نأ مكل لوقا نيما + هلم وك دحا لك يزاجب ذينيحو
 د هتوكلم ف ايتأ ناسنالا

 م قر اء مع دل نانا لمقا“
 «0دح .. مم قب تطل / هيد نم + 2+ فم 11 اه هه همم لور هحعع كوس مل يسع معك ماعوص 6 ا

 براي ا لاقف + هنأ طاغي ل رهط ايلياو يسوع اناو ٠ , وتلا اضيب هبايث تناك سمشلاك ههجر ءاضاو .
 وه اميفو * ايليال ةدحاوو يب وما ةاتح ارو دكا ةوحاور لاق كلذ انهاه منست نا ءاشتا انهاه نوكن نا انل ديتج م“

 دهمان هل لعب 0 بيبعلا ينبا اذه الياق ةباحسلا نم توص اذاو مهتللظ دق هرين_باَحش اذاو ملكتي
 أوعفرف + اوناختت او اومرق لاقو مهمل مهلا جوسي رياجو ادج وفاخي رميه وجو يلع اوُطقسو هذيملت عمن
 نب موقي ينح . .ايورلاب ادحا اوملعت ل الياق عوسي مهيأ لبجلا نم ال اولرن املف * هدحو عوسي الا اوري ملف مهنيعا

 ايليا نا الياق مهباجاف د الرا يناي ايليا نا ةيتكلا لوقت اذامل نيلياق هذيمالت هلءاسو #* تاومالا نيب نم ناسنالا
 د لاني ناسنالا نبا اذكهو ارش هب اولكمَح لنك مهتكل ةوفرعي ملو ءاج دق ايليا نا مكل لوقاو * .يثب ل لك مكفرعين يتاي

 ناسنا هيلا ءاح عمجلا ,يلا ءاج املو لاول اذوب لح ورب لاخلا فيدال تاز يب
 تارمو رانلا يف مق ةريثك تارمو ةلهالا سوور يف ادج بدعي نب هناف ينبا محرا ب اي «الياق هل ادجأس

 ريغ (توغالا ليجلا اهيا اليات عوسي باجاف * هوءربي نا اوردقي م اة كيمالت ىلا هتمدقو # املا يف ة
 00 ناطيشلا هلم جرخ عوسي ري 9 ملمتحا نم يتخو مكعم نوكأ ينم يلا لو

 فا لببلا اذ مل در بس لفم كاميأ مكأ دكر ا نمار هلق لل سس ل

 ا / موحانرفك يلا ءاجو  !دُج < وز هوقيا مايا .يضلف دعي هنولتقيو 00 تدب ليت ناسنالا نال عرش
 , مشرظت ام الياق عوسي هأدبف تسيبلا يلا .اجو معن لاقف + يوي 2 ةابجلا ,اجن
 لاقف ءابرغلا نم سرطب هل لاقف ”#:لابرغلا نم وا نينبلا نمأ .ةيزجلاو جا ١ نودخاب نهض ضرألا كولم ناعمب اي

 دجت هاف متفا هغفرت توح لواف ةرانصلا لاو رحبلا يلا ضما 'مهككشن اليل نكل 4 تارعأ نونبلا ننآك عاوسي هل # 0
 * كنعو ينع مهطعاو اهذخت مهارد ةعبرا هيف

 3 + نماتلا لصف,
 0 ساس ١ نو ملا لإ م 7 0 100000 يدعم هي نوم هلم سم وتتتا رى معمم يمت 7 2

 اتاك الفط اعدف * ءتداومسلا ت يف [بطعلا يرت ده نم اولاقو عوسي يلا ذيمالتلا ع ةعاسلا كلت فو
 مرو * تنأو وهيسلأ توكلم نواخشت ال نايبسلا لثم أونوكتو أوعجرت مل نأ مكل لوقا نيمأ لاقو ٍٍ مدرطسو 4 0 نك

 :* ينلبق دقف يمساب اذه ليم انيص لبد سو. ,هم#* تاومسلا توكلم يف ميظعلا وه اذهف يبصلا اذه لثم عضتا ٠ ل

 كلا ليولا ءرصنلا يف قو يحل رج تلج يف عي نأ هاربخت ي مب نينموملا راغصلا 0 رن ل
 وأ ثلدي كتككش نا * كوكشلا يت .ان هنهج نوح نم يذلا ناسنالل ليولا فلا نوكي نا دب الف كوكشلا لجا نم
 أ نادي كل نوكت نا نم لضتا مسا وأ جرم ل ل ل ايعطتاف كلجر

 ير تر مطل تن منا تال هم تسع

 2 همس

 كك



 1 ,نالغ جرو 0006 م /ٍ باك نب مول لاس“ رج وغ 100 - 07 رإ ينسق نأ حف / عع 50 اوسع م 0
7 

 اهكرتن اهدي مف * يّمُحل ةاقلم ةتامح رظنف سرطب .تميب يلا عوسي ءاج مث '* ةعاسلا كلت ف ى | ءاربف ٠

 لك ..ارباو ةملكب حاورالا جرخت ناكر نيريثك ينج هيلا اومدق ءاَسِبملا ناك املف  مهمدختت تمماقو يمهلا
 رمأ هلو يذلا عملا أ عوي رن الل + انعاجوأ, لمحو انضارما ذخا هنا يبنلا تت يب
 نا عوسي هل.لاقف * يممت ثّيح لآ كعبتأا ْملَعُم اي ذل لاقو بتاك هيلا: ءاجن + ريعْلا يلا | ريدي ,نا

 هذيمالت نم رخا هل لاقو * هيلا هساو تسي عضوم هل سيلف ناسناا ىب امان مرآ ءامسلا رويطلو اح ا
 دعص املف  مهاتوم نونفدي يتوملا عدو ينعبتا سي هل لاقف - يل انذنا ٠ بر اي
 2 * ميان وهو ةنيفسلا يمت جاومالا كناداك ين> رحبلا يف ميظع ب ناو # هذيمإلت, هعبت ةنيفسلا.
 ؛رمناف ماق ذيديج ناميالا ىليلق اي مكفاخا ام مهل لاقف ه * كلهن اليل انجل بر اي ارلاقو فيا هذيملت هيلا
 لا .اجو + هل ناعمسي رحدلاو ميرلا أ اذه فيك نيليات سانلا بهتف ٠ * اميظع ًاوُدَه راصف رحبلاو :مايزلا
 لج سوال نأ تنسل ردي يل هلا ني ذيب نار ريلابلا ىم ناييدابب الون ةليقيسال ييسمولا ةربأ ربت
 ريزانخ يطق كانه ناك * نامزلا لبق انبذعتل تيجا هللا نب عوسي اي انعم كل ام نيلياق اًحاَضُف * قيرطلا
 لاقف #* ريزانحملا عيطق يبات ىلا انج اب انجرح نيتك نأ ىلاباوا نوارايخلا هيلاديسلو * مهنم اديعب يعرت ريثك
 رحملا يف عقاوتو كرجل يلع ْبْنو دق هعيمج ريزانغلا عيطقب اذاو ريزانحنلا يف اولخدو اع .رخف اوبهذا مبل
 ةنيدملا ف نم لك جرخف * نينونجملابو هيأ لكب مهوربخاف ةنيدملا يل رك ةاعرلا ايد دايملأ ف تامو

 * مهموخت نع لمت نا هنآ اربط رميا ملف عرس ءاقلل
 00000 ماء جرب

 نر خس جايب بكن اب روما وجت ليف هود جور بو“
 مهتنامأ عوسي رظن د يفلم علم“ هي هيلا 5 + ةتئيدم ٌلَخَدو ربعنا 0 هذيلا دعت

 ذ * تندج اذه ميسفنأ يف باتكلا نم مر "اقف ةئ, * كاياطخ كل رشم ب قت علغملا كلذل لاق
 مق. لوقا ناوا كاياطخ كل ةروفغم لوقا نا رن زا اميا »* مكبولق يف رشلاب 0 0 لاقف مريت عوسي
 كريرس لمحاف مق علخغملل لاق ذينيح ٍضرالا يلع اياطغلا رفغي نا رشبلا نبال ناطلسلا نا ملعب » شماف
 د اذه 0 يذلا ه هللا اردجو ادي عمجلا رطن 3 د 0 يضم 0 2 0 بهذاو

 ظ يلا نوجانعب ل“ قتلا ميل لاك عرسي مس انف #0 أ نيراشملا عم لك,أي كماعم اذامل هذيمالتل ا
 يلا ةاطغلا نكل نيقيدصلا اوعدألا تا مل ةحيبذ ال ةمحر ديرا فا وه ام اوملعاف .اوبهذا * ماقسالا ووذ نكل بيب عه.

 لاقف + يرمي 3 كاديم او ارش مح نيسي رغلاو 0-0 0 ذيمالت هيلا ا يح « ةيوتلا

 دكا قرشلا ريسيفا تردلا نم اهلج دكت اه سي اهمج دش طر م .* نوموص
 خا هبا ريدم هنعمل

 ددج قاقز يف ةديدج رمخ لعجت نكل رمغلا قات ةكلهتر ناقزلا يَ قشنتف قحص قاقز يف ةديدج م لعجت الو
 بسن ييؤاعت نكل نآلا تتام يتنبأ نأ كياق هل ادجاس هيلا 7 * اعيمج ناظزومييف |

 ا يا » هذيمالت هعبتو عوسي */يايعتن ابيلع حادي 0 ظ

 * تصلخخ طقف هبوث فرط تسسمع ادا ينا اهسفن يف تللاق ابنأل 2 لا ا لج تلا

 ىلا عوسي ءاجو  قعاسلا كلت يف ةارملا تربف كصلخ كنامي.ا تسب اي يل ا لاتف اهارف عوسي تغتلاف
 + نم اوت كليات ابنك هي ا2لا تمت لل اريحا ميل لاقف دب نيب طضم عيمتلاوةرمرلا للا راظتف سيورلا تينا
 جرت املو هال ج رخو 3 ةيراجيلا تسمماقف اهديب كسمأو ىلخ د م جرخ املف
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 يايا يوفر لسا دس ور لو 3 3
 نا ' نيقعلا 0 ا تا رع امل 2 0 0 أي انمحرا نيلي امّيَصي نأيمعأ 2 0 نم 0
 نوكي امكنامياك لاقو امهنيعاررمل ذينيح * بير اي اي من هل الف اذه تأ نا ردقا يننا ناتي عوسي اهل
 كلت عيمج يف كلذ امثل اجرخ املف + ادحا املعت ال ارظنا الياق عوسي امهرماو امهنيعا كك كتشناف  امكل
 ل ويعتف سرخألا ملكت ناطيشلا جرخا املف »* ناطيش مب سرخا هيلأ أومدق كاده نم جرخ املو 7 ضرألا

 ناكو * نيطابشلإ يرخن نيطايشلا سيرب هنأ نويسيرفلا لاقف ل ليارسا يف يذكه طق رهظي مل نيلياق. عمجلا
 * بعشلا يف عأجوالاو ضارمإلا لك ّيفشيو توكلملا ةراشبب ازركيو مهيماج“ ف 0 0 ومر عوسي
 نا ةذيمالتل لاق ذينيح # اهل عار يتلا ٠ فارخلا ني طمو ”ريلاض اوناك ..عيمجلا ا

 هل 0 "ليف هلم ريك

 ظ 0 هلم هوي |

 | م وعم 0 0 دل ا ا رمل مر 0 0 0 إف ةماعلا. نر نيمع ١ نورا ل دياييش

 * 0 انحويو يدبز نب 0 ةوخأ اردنا افصلا ل 2 لول لسرلا رشع 8 ءامسا هذهو
 اذوهيو يادقلا ناعمسو 2 سوادت -., يعدي يذلا ايلو ينلح نب بوقعيو أرأش ١1 يىتعو 0 ,سواسولوتربو سبليفو

 ةنيدم اولخدت الو ممالا قيرط اكلي 3 اياقأ مهرماو عوسي مهلسرا رشع ينثالا .ااه + هّملَسأ يذلا يطويرغسلا
 توكلم تسيرعقا دق نيليلق الزرقا مح - ميه اذأو * ليارسا تيب نم ةيلإيهلا فرخ يلا ”ةماخ اوقلطنا  ةرماسلا
 رت ام + ارغأ انام نات م اج ند + ناجصوريطاشلا ١ ارك ربلا انيك يتوملا امي ,ينرملا اوفس * قياومسلا

 + هماعط قدسم لعافلاو اصع الو اذح 0 : كفل 3 اًماحن الو ضن الو ابهذ
 ارامأسف انيب ل * 3 ينج كانه ارك مك مال را 0 ةيرق وأ ةنيدم ةياو

 نأ ع 00 6 د ا اونا ليسا كلتا ةيرقلا كلت وا 7-5 كلذ نم ا 2
 (”امكح ا بايذلا التت ينال | مكلسرم .! اًذناه 1 0 كلت نم رثكا 0 ' يف 1 أروماغو مودس ضرال

 مكنومدقي نوعا 8 ناقل يو , ٍلقاَحملا يلا ادلا نمو 3 0 ءاعدوو ؛ تتايهلاك

 كلت يف نو 7 قى تلق اذامب 0 اذأو م 1 كاولملاو داونلا, يلا
 تدوملا يلا ٍداخا خال مرسلا + مكيف ملكتي مكيبا ع بد دلل ل + مب نوملكتت ام ةئانلا *”*

 يلا ْرَبَصَي يذلا 5 0 لكلا نم ىٌّيضغبم ني 0 يلع نبال. ل بالاو
 ليارسأ ندم فا تك 9 1 ع مكنأ 9 لوقا نيمأ يرخأ يلا ا ع 2 ناي د صلخل 0-2 ا

 نوكي 0 يملا د اع ١ لضفا دمع و هةملعم ن سي * ناسنالا نب يتاي ينح

 ! هذ عرفتي "لها يرعب مكف لوبز ا ٍتريبلا بر ا 0 ةديس هي را دبعلاو_ هملعم لكم
 ا 1 وأ 2 ل مكس ذو رطل يح سياف مقا 0 2

 مر يلا ىلع اي ل امبنم دسار يأ هل هوب منهج يف اُييَح دسجلاو شفنا
 يب تفرثعي نم لك توعوي + انعم اهلك مر وقس ناو ا

 يذلا يبا مإدق انا هتركنا سانلا مادق نك * تاومسلا يف يذلا يبا مادق هب.انإ تارتعا سانلا مادق
 ؟«قرفا تميت 00 : كل ةهالس يقل تيج ام مالم. ضرالا يلع ينلا كيح 21 اانظت 3 تاومسلا 2

 أ وأ اب كل >1 نمفرو * هتيب لها ناسنالا ءادعاو + اهتامح نم سورعلاو اهما نم ةنبالاو هيبا نم ناسنالا
 امن.وملتبو هييَلص لثحل ال نمو * ينقعتسي امن ينم رثكا ةنبأ وأ انبا بحا نمو ينقحتسي امن ينم رثكا



 ا يه عب يي 0 د6 0 سي منيف روع قمت ' 117( مست همم ةيسع (مصدصع ايا لو ليست رم . 0 نهممع
 ياي ياو رك وب اماكركو ياحا نع تلقا نمو اه 0 يح

 + مكي ةرجا ىل مهل لوثا نجما ذيملت مساب ان .ام س6 لا البام دحإ كسي سيو هل ذاب :

 : داع لصفلإ
 "نوعي كدمس ل تجانس ا ا كل دم سجس يس 0 0 ”ى) قدمها هيصة نعول ديرو لمعي وع

 يف انحوي عمس املف * مهندم يف زرعبو ينثألا هذيمالنل هرما عوسي لمكا
 عوسي امهباحا * رخآ جرت م ما يتالا هب تنأ ما ملت سم نا هيلا. لسرأ ا 0 ل

 نوعمسي ”مصلاو نورهطب صربلاو 0 ا نورصبي نيم معلا * امتعمسو امتيار اب امب_انح ل بهذا آيات
 .لوقي نا عوسي 0137 ناذه تنكَذ املف * يف كثي ال نمل يبوطن + او نوموقي يتوملاو
 اسابل اسبال اناسنا| نورظنت نتجرخ اذاموأ سيرا 0 ا ةيربلا يلا متجرخ أذام انحوي لجا نم
 نم لضفا هنا مكل لوقا معن ايبنا .نورظنت متحرخ اذام وأ *تولملا تنويب يل مغانلا سابللا لها اه اَمِعاَن
 مكل لوقا نيمآ * كماما كقيرط ”لاهسيل تاهحو مامل آلم لسرم اذناه هلجا نم مآ يذلإ اذه .يبن
 2 اتخوي مايا نمو #* هنم ع ءامسلا توكلم يف راتب كادمعملا اذ انحوب نم مظعأ ءاسنلا ديلاوم يف مق ل هنأ
 ناف * انحوي يل[ اطينكب ءايمنالاو سوم «هانلا ناف + اهنوفطتخ نوبصاغو ٌبامقت تاومسلا توكلمف ْنألا يلا ينادمعملا

 هبشي ليلا اذه ُهْبْشِإ اذامب *.عمسبلا ا نآنذا هل نم * يتاي_ نا .عيمزملا ايليا بف هولبقت نا متدراو
 انحوي ءاج- * اكَبت ملف ملل انعنو اوصقرت ملف مكل انس نيلياق 0*”انكعب نودي ”هنعب + قارسألا ىف اسولج نايم“
 رمغلا ,بيرش_يلوكا ناسنا اذه اولاقف برشيو لكءاي ناسنالا نبأ ءاجا #0 ْنْوُنِج هب مي اولاقف برشي الو لكءايال 0
 1 هنأ هتاوف رثكأ نبيف (نك ينلا ندملا دعي: فيني ”- "ب اهدي نس ةمكمملا ل20 07 ءاطقلاو يراشفلا لع 0

 .روص يف نك ول ايدك مكيف نك يتلا كلو نلل اديص تسيب اي كل ليلاو ىيزويك ا كل ليولا .لوقيو 10
 0 اي يبناو * امكنم رثكأ نيدلا موي ةحأر !ديصو روصل نأ امكل لوقا يكل ١# ناَمَرلاو حوسملاب اوباتلا اديصو

 يلا كتبت نا كيب يملا ىلا تاوقلا مودس يف نك ول هنال يحمل يلا اطيئبتس ءامسلا يلا ٌتعْفَبرأ يذلا
 اياق عوسي باج نما كل و طم رتل نحل | ل محار دجت مودس ضرا نأ اضيا مكل لوقاو * مويلا '
 0 ءامكجلا نع هذه كنال ضرالاو تاومسلا بز بالا اهيا كل فرتعا 0

 بالا 0 ا نبالا كرعي كا مخ بالا نم يلا 0 دق لك # تكمامأ تناك يتلا 0 هذه» نأ هبأ

 0 ارلمحأ * مكحبرا اناو. لمعلا يليقثلا نيبعتملا عيمج اب - انييلا؟ ارلاعت « شتي ب نبإآلا ءاشي نملو نيالا الا
 + في يمحو بيل يزل نا ١ * مكسوفنل ةحار نود أبلقلا ا 3و يلف نيت اوملعتو مكيلع [ويموس د ةماعلا

 ىلا

0 0 

 مب ستسمح هوا نا يمت دش رجل 0 م يوك الس ع امس
 مهرصبا املذ »* ن ءايك ةيقش كفي اديك هذيمأت عاجو عورزلاب يمبس يف عوسي رم نامزلا كللذد ينو

 عاج امل دراد يس ام مشرق انمآ مهل لاقف * تبسلا يف هلمع لمي ال ام نولمعي كذيمالت اه هل اولاق نويسيرفلا
 « طقف ةنبلأ الإ هعم نيذلل الو هلكا هل لمح ال يذلا ةيدطلا زيخ لكاو هللا تيب لخد فيك * .هعم نيذلاو

 نأ مكل لوقا * بلتك مهيلع سيلو.تبسلا ُنْوَسْعنُل لكيهلا يف تبسلا يف ةنيكلا نا: سومانلا يف متارق اموأ 2٠
 ا ا ا ا *« لكيهلا نم مظعا انهاه
 سبير كانه لجر ان *. مهعمج“ لخدو كلانه نأ ” ب ناسنالا اوه يتببسلا بيرو * هل

 انتل دعا دنق 30 نوكي مكنم ناسنا يا مهل لاقف 0 ساس و
 ميال

 يف ريغلا لعن ره م رنات فورغلا نم (لضفأ ناسنالا 0 ذ د هميقيو هكسمي الفآ ىسبسلا يف ةَر قول يف“
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 / ب يك وعسير لل هع هس و مل اس نغم عنكيص. 1 سس ع جرع علم 2
 0003 نويسي فلا جرت * يرخالا لثم تصتعن اهذمن كدي ددمأ ناسنال لاق_ ذينيح * توئسلا

 8 * كلذ ل اةامغا ٠ وعلب ع ا 0 يلا 58
 ميدل 0 كادر .نع مهاببنو * مع دمج قكل رردك عمج اده نم لقتناو عوسي ملعف « كلها

 مالا 0 يجور عضا يسفن هب كترلب يذلا .يتيمحو توه : يذلا يات اه + لياقلا يبنلا“ ءابعشا نم ليق ام

 هومر بضع أر لكي 3 ةقوفرم_ةبصق ةكلمسلال ة 7 3 + مكعلاب

 .يطايشلا جرخع 3 اذه أولاقو دا 00 0 أذه + ارلاقو هلك مهلا كيك دق 0 ملكت هنا يي 1 .ا غو
 ا فدع نر تن ايناذإ نع لح ةنت ةللمم لك مه لاق مرفق ملع املف + نيطايشلا سيير لوبز لعابب الا
 انأ تينك ناف + هكلم تبغي فيكف مسقنا دق ناطيشلا يزخي ناطيشلا ناك ناف 0 تك 2 مسقمي 3

 هللا >ورب رب ار ديستك ناو + مكيلع نومكح# مه .اذه لجأ نع مهنوجرخل مب مكرانياف لوبز لعابب نيطايشلا ج
 الأ هاندا ا ييوقلا تيب لخدي نأ 0 دل * هللا وكم منو ترق دفف ىالاشلا ضا

 : لجا نم اكل وهن يعم عمجل ال نمو يلع ويف ٌيكماوه سيل نم + هتيب بني ذينيحو اللا يرقلا ابوي نا
 نب يبلع ةملك لوقي نمو » رفغي ال سدقلا حور يلع فيدجتلاو سانلل رفغي فيدجتو ةيطخ لك نا مكل لوقإ اذه
 | 200 * ينالا يف ارهدلا اذه يف ال هل رفغي ال سدقلا حور يلع لوقيي نمو هل رفغي ناسنالا

 كانألا دالوا اي * ةرجشلا فرعت ةرمثلا نم _ نأل ةيدر اهترمثو هيدر 7 أاوريصت نأ و ةديج اهترمثو

 1 ملاصلا لجرلا * بلقلا يف ام ٌلّدنف نم مفلا ملكتي امناو رارشا متناو للصلاب امكن | نأ نر دقت
 وعي سانلا اب ملكتي ةلاعب ةملك لك نا مكل لوقا هلا جوخ ريا وثق م ررشلا لجل لصلا_جرخي
 ةبتكلا نم 'مْوَك هباجا ذينيح ..ي تليلع مكحب كمالك نمو رربت كسمالك نم كنال | ع« نيدلا موي يف ابوح اهنع

 لإ هيا يلي الف ةيا بلطي نيالا ريرشلا ليببلا اياق مهباج ا انيرت نا ير ن ملعم اي نيلياق نييسيرفلاو
 بلق يف ناسنألا نبا نوكي كلذك لايل ثلُدو رهنا4 ةثالث كونا نطب يف نانوي ناك امك هنال #* يبدلا نانوي هيأ

 نانوي زاب كا نال هنومكاحيو ليجلا اذه عم كلا يف نوعي يونين لاجر * لايل ثلُدو رهنا ةئلث ضرالا
 عمستل ضرالا ْيّمْنآ نم تنا اهنال همكاعتو ليجلا اذه عم مكحلا يف موقت نميتلا ةكلم # نانوي نم لعن انهاهو .
 اهيف ءام ال ةنكما ريتا ناسنالا نم جرخ اذا سَجتلا حورلا نأ * ناميلس نم لضفا انهاهو ناميلس ةمكح نم
 * انثزم امونكم اغراق ةدجوو ءاج ناف هنم تجرخ يذلا يتيب يللا ٌمْجْرَأ لوقي ذينيح + دج الف ةحار بلطي

 نم ارش ناسنالا كلذ رخآوا ريصتف كانه نكسيف يتءايو هنم ارش رخآ حاورا ةعبس هعم ذخايو ذينيح بهذيف

 + دوملكي نا نوبلطي اجراخ مايق هتوخاو هما اذاو عمجلا ملكي وه اميفو #* ريرشلا ليجلا اذهل نوكي اذكهو هلياوا
 كير * يتوخا مه نمو يعا يه نم هل لاق يذلل الياق باجاف + كنوبلطي ارب كتوخاو كما دحاو هل لاقف

 يي ا ا * يتوخأآو يمأ اه لاقو هذيمالت يلا هديب

 ١ « هميم هع

 7 دم ,نمعأ ا 0 عسل ا م لا ا منعم د مب لوني

 يلا دعم هنأ يتح ريبك عمج هي أ عمتجاو * رحل ل تميبلأ نم عوسي جرخ مويلا كلذ نو
 اميفو * عرزيل جرخ عرازلا اه الياق ةريثك لاثماب 5  طاشلا يلع امايق هلك عمجلا ناكو سلجو ةئيفسلا
 تقوللو هضرل قمع ال ثيح ةرغصلا ىلع طقس شعبو .+ هكر لا يناف قيرطلا ىلع ضعبلا طقم عر رش
 يف طقس ضعبو نمي لصاا 4 كل مل تيحو ردع سمشلا كت رشا املو 3 ضرا قمم هل سيل نأ تبن

 * نينلث رخآلو نيتس رخالو ةيام دحاولل ةرمث يطعاف ام ةديجلا ف ضرالا يف طقس ضعبو #0 هنو كوشلا ةيلطف كوشلا
 م.انثيطعا منا الياق مهباجاف * لاثماب مهملكت اذامل هل اولاقو هذيمالت هيلا مدقتف * عمسيلف ناتعماس نانذا هل نم
 * هنم ذخوي هل يذلاق هل سيل نمو دزيو طعي هل ناك نم نا « ارطعب مل ةتليراو تاوهسلا توكلم لاَرَم ةنرعم



 را ه١

 لياقلا ءايعشا ةَدن بن مهيلع متل فر وعمسي الف نوعمسيو نورصبي لو نورصبي' مهنا لاثمالاب مهملكا اذهلف و يورد 100000000 5 مسام ير: لس صاعد ها
 ا نع مهناذا تلقو بعشلا اذه بلق ا نورصبي الو نورظني ارظنو نومهفي ]و نوعمسي اعامس 00

 متنا اماف..._رخ مُهيفشأ 0 اومجريو مهبولقب اومهفيو ميناذاب اوعمسيو مهنويعب اورصبي اليل مهنويع اوضمغو“
 ل انَمخلانيقيدصلاو ٠ ءايبنالا نم نيريشك نأ مكل لوقا نيمأ * عمست اهنال مكناذألو رظنت اهنال مكنويعل يبوطف
 ””مألك عمسي نم لك #* عرازلا لثم متنا اوعمسأ # اوعمسي ملف متعمس ام اوعمسي ناو اوري ملف متيءار ام اوري
 يلع عرز يذلإو * قيرطلا يلع عرزملا اذه هبلق يف عرز دق ام بطغتن ريرشلا يتاي همهفي هو توكلملا

 وا يفيض كتدح اذا ريسي نامز يلا نكل لصا هيف هل سيلوأ * مرغب بقي تقوللو مالكلا عمسي يذلا وه ةرغصلا

 /*© ماميقإ هيف ماكلا َقْلَخْيف ملكلا عمسي يذلا وهف كوشلا يف عرز يذلاو 0 َكَلَشُي ان تدرلللا ملكا لجل نم ةلرطا عي
 يمعيف همهفتيو مالكلا عمسي يذلا وه ةديجهلا ضرألا يف عرز يذلاو م رار ربع نوكيف ّينْعْلا ا رهدلا اذه
 اعرز رز اناسنا تاومسلا توكلم * ةدشت اليف رخآ |اكثم ميل. بنر * نيثلث رخاو نينس رخال, ةيام دحاولل ةرمث
 يل د ذيديح رمثاو .ممقلا تبل آملف "+ مو مَمقلا انسو ناو جرزف هودع ءاج سانلا مان املف ادع

 هيف راص مياستمف كلقح يف تعرز اديج اعرز سيلا ديس اي .هل اولاقف تميبلا برر ديبع ءاجف د اضيا ناوزلا ''
 ناوزلا اوعمجت اليل ال مبل لاقف * ةملممتُت بهذن نا ديرتا ةديبع هل لاقف اذه لعف ود لجر , ,لاقن * ناوز
 الوا اوعمجا نيداصعلل لوقا ناصدلا نامز ينو داصعلا نامز يلإ اعيمج ناتبني امهوعد ايدل ةعم علقتاف
 تاومسلا توكلم هبشت الياق رخآ الثم مهل برضو * يارقأ لأ دوعمجاف ممقلا اماو قرحتل 00 ا ١
 لوقبلا عيمج نم ربكا تراص تمهن !ذاف اهلك عيرارزلا رغصا اهنال *  هلقج_يف اهعرزو ناسنا اهذخا' "لدرَح هب
 هتذخا أ 0 اًريمخ تاومسلا توكلم هبشت رخآ الثم مهل لاقو * اهتآصقا يف لظتسي دامسلا رباط نا يتح ةرجش ريصتو

 نكي مل لثم ريغبو لاثماب عومجلل 92 هلاق هلك اذه »* عيمجلا رمتخاف َكْيِقُد لأيكأ ةئلث يف هتابحو ةأرما
 ذينيح + ملاعلا ءاشنا ذنُم تايد 11 ل و ورا و * مهملكي
 عرزلا عرز يذلا الياق باجاف # لقحلا ناوز لثم انل يس اولاقو هذيمالت هيلا ءاجن تيبلا يلا .اجو عمجلا كرت

 يذلا ودعلاو .*ريرشلا ونب مه ناوزلاو توكلملا ودب مه ديما عرزلاو ملعلا وه لقحلاو 4 ع
 راثلاب قرحنو الوا ناوزلا نوعمجمي مهنا امكو» * ةكيالملا مه نوداصخلاو رهدلا يكتْتُم وه داصحلاو ناطيشلا وه مهعرز.
 ٠/0 عافو كوكشلا لها لك هتكلمم نم نوعمجلف هتكيالم ناسنالا ١ نبا لسري ءريدلا اذه يهتنم يف نوكي اذكه

 توكلم.. ف سمشلاك نوقيدصلا يفت ذيديح 6 نانشإلا ري ربرصو ءاكبلا ثيح ثيح رانلا/منوُنأ 3( مهنوقليف 2 مثلا 0

 نمو ةأبحت ناسنا . هدجو لقح ين ايفخ ازنك تاومسلا توكلم هبشتو ع ناتعماس ناندأ هل ْنَم م مهيأ,

 رهوجلا بلطي اًرحات اناسنا تاومسلا توكلم هبشت اضياو د لقحلا كلذ يرتشاو ل ءيش لك عابف يضمن هحرُف ك
 تيقلا كبش تاومسلا توكلم هبشت اضياو + اهارتشاو هل ءيش لك عابو يضمن ذ َمْتْلا ةريثك ة*ث كجوف د * نسحلا
 اومر رارشنلاو يمول يف رايغلا اوعمجن اوسلجو يطاشلا يللا اًهوُعلَطأ تدالثما املف * سنج لك نع تعمجهف رحبلا يف
 /نوُنأ يف مهنوقليو *رايخالا طسو نم رارشالا نوزرفيو ةكيالملا جرخت نامزلا اذه ءاضقنا يف نوكي يذكه # اجراخ مهب
 معتم“ مهل لاقف 3 اي معن هل اولاق هلك اذه متمهفا عوسي مهل لاق مث * نائسالا ريرصو ءاكبلا نوكي تائه رانلا

 0 #* ءامدقو !كدح هزنك نم يرخ# تبيب بر اناسنا ا توكلمل ذملتي بتاك'لك اذه لجأ

 نم اولاقو اوتهب مهنا يتح مهعماج يف ملعي ناكو هتنيدم يلا باجي . * كانه نم لقتتا لاثمالا هذه عوسي
 53 + !ذوهيو ناعمسو اسويو بوقعي هتوخاو ميرم هما سيل وأ راجل نبأ وه اذه سيلا : * يرقلاو ةمكعلأ هذه هل
 هتنيدم يف لا يبن نابي 3 عوسي مهل لاقف هيف نوكشي اوناكوو + هلك اذه هك نيا نمف اندنع نهلك هتاوخأ

 ياس, حم * مهناميا ةلق لجا نم ةريثك تاوق كانه عنصي لو - هتيبو
 (ء ماو 9

 »3 أ ل ع م 77 ا

 دمي



 11011111 7 نسير نسرين عمس نامزلا كلذ فو َ ,/(ني# 5 500 رف هيلردميت رار راع اجو رم“ 0 2 كم0 يصل ت6 لهم رصد مع

 مام "ضيا يف هلعجو هلثِم انحوي كسما ,نق سدوريه ناكو * هب لمعت تاوقلا اذه لجا نمف تاومالا نم
 فامخف هلتق ديري ناكو *. اهذخات نا لل لححي ام هل لوقي ناك انحوي نل + هيخأ سيليف ةءارما ايدوربه لما

 رست عاف اسوا يف ايدوريه هنبا تصقرف سدوريه دلوم ِ ناك املو « يبن لثع م مهدنع ناك هنال عمجلا

 دوي سار ينطعا تلاقف اهتملع صرتناك ايمان فو م هبلطت اس اهيطعي نا اًرقم مستا اذهلن * سدوريه

 ادحوي سار, ذخأو لسراو * يلعت نا أ عم يملا .نيميلا لجا نو كلملا نرع . ني ل بادسمملا

 مث انتقدت دق هلا ارذخاو هذيمالت, ءاجو اهمال هتطعاف ةْيبصلَأ يلا ةوعفدو يتَبط يف" سارلاب اراجو * سلا يف

 رك ييشام هعبتو عمجلا عمسو 3 در ةيربلا يلإ ةنيفس يف كانه نم يم عوسي عمس املذ * عوسي اردخأو اوت
 نا اولاقو ةذيمالت ءاج ءاسملا ناك املو + مهما .اربآو مهيلع نتحتلا أريبك اعمج رصبا ج رخ املف * ندم ينم
 000 وسي مهل لاقف امال ميل رتل را يا اربهذيل بملا لا تي دق ةعاسلاو رّفُك ناكملا
 يلا مهونكدك لاقن * ناتوحو تازبخ سمخ الا انهاه انل سيل هل اولاقف * نولكءاي ام متنا مهوطعا مهباهذل
 مهئستو مهكرابو .ءامسلا يلا رظنو نيترعلا تازبغلا سمخ ذخاو بشعلا يلع عومجلا يعي نآ رماو * انماع

 * ةولمم الس رشع ينثا/رْسْلا تالصف اوعقرو اوعبشو مهعيمج لكاف « عمجلا. ذيمالتلا لون بعل ذيمللتلا
 يلا ةوقبسيو ةنيفسلا اوبك نأ ذيمالت رصا تقوللو # 0 .اسنلا يَوِم لجر فلا مخ يلق َدَذَع 4
 4 تلانه هدحو ناكو املا ناك املف يلصيل ادرْفْم لبجلا | دعصو عمجلا قطاف + روحا ناطيلارسلا

 ةعبارلا ةعْجملا فو « اهأيا .ميرلا ”ةدئاعمل كرما اهتبرصف ولم نيرشعو سمخ وحن بلا نم ةَدْيْعَب ةنيفسلا تناكو
 ةتاغملا نيكل هن اواو اوبرطفا رحجلا يلع ايشلم هذيمألت هر املذ *« رحبلا يلع ايشام مهءاج ليللا نم
 ٠ كيلا يتا نإ ينرمف وه تننا تنك نا بو اي الياق .سرطب هباجا * اوفاخت ال وه انا اورقت الياق مهملكف + احرص
 تفاح ميرلا ةوق يارف * عوسي يلا ايِناج ءاملا يلع يشسو ةنيفسلا نم سرطب لزنف لأعت هل لاقف هد
 املف * تمككش اذامل ةنامالا ليلق اي هل لاقو هذخاو هدي عوسي دم تقوللو * ينجن بر اي اليات عاصف قري ناكف
 املو و ع وا اا رسوللا يي اويجرا ع ا هواوي * ميرلا تشكس ةنيفسلا دعص
 ىو هيلا ,اوعدتو رولا كلت لها عيمج سمح نا اولسراو ناكملا كلذ لها هفرعف': ىل* رشاناج ضرا يلا اواج اوربع

 ٠ همم نم لكَ اقف بوف رع ارسل اك هيا اوبل «ىركملا

 4ك ل

 م هم معم موعاح 1+ سم ةومعاو مل“ 52 ىدم# 0 0 م ا 0 000 م /عن 5 تلمس

 ٠كم هللا لقي ملا * مكنذس لا نم هللا ًيصو نودعتت هللا اداملف الياق مهب مهباجا . + ربغلا مهلكأ دنع هب

 او هيبأ نع عفري 3 نم نأ نولوقت متنأو 7# اوم تومي هما وأ هيبأ ف ايدر امالك لوقي يذلاو 5 كابا

 ' .رايعشا مكيلع دياي اهيا ا ل ل * انابزق
 لير نوملعيو الطاب ينن * ينع ديعب هبلقو هيتفشب ينمركيو هينب ينم بلير بسعشلا اذه نأ ج# الياق يبسلا

 0 يذلا نكل ةسمنب 20 مف لخدي ام سيل * اوهبفاو اوعمسا مهل لاقو عمجلا اعدو * سانلا اياصو ميلعت
 ءالكلا اوعمس امل نييسيرفلا نأ ملعا هل اولاقو هذيمالت هيلا ءاج ذينيح .# هسمخا يذلا وه اذه هيف نم جرخ
 ,٠ نايمع ةداق نايمع مهناف مهوعد *  علقي ييامسلا يبا هسرغي ال سرغ لك الياق مهباجاف  اوكش
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 رو هولاء ويل وو لوحبو +

 ا يذلا مآ ب يرشملا ل 0 6 يللي ' كتل مف لخدي 0001 0 نوملعت 21

 00 'ءومشفلا انزلا لتقلا ءوسلا ركفلا بلقلا نم يرض هنال. * ناسنالا سجنب يذلا اذه باقلا , 5
 املو 0 نسجت سيلف يدي لسغ ريغب و اماف ناحل سب يذلا ره اذه . ثافيدجتلا زل دايك“

 30000 مرلاسو هذيمالت ا ا ل ايل ناس 00 ' ىدمحرا

 ا * كلارا اني نم ةئابلا كارلا لاالإ قرأ لالا نايات نري نيت هال هامل

 يل عوسي اهباجل * نيذبلا دا نم طقس يذلا تثاتنلا نم بالكلا لكءات
 سلجو لبجلا دعصو ليلجلا رحب ربع يلا . دو ا ع عرس للفارس تلو دم ارحل تاربف تدراامك .

00 

 * مهارباف هيلجر دنع اورهش نوريثك نورخاو“ مسشو 2 يمعو سرخ مهعم ريبك عمج هيلا ءاجو #* كانه
 * ليارسا هلا اودجتو نوعمسي ماو نا نورصبي نايمعلاو نوشمي جرعلاو نوملكتي سرغغلا اورظن مهنال 0 بهجت
 نولكءاي ام مهدنع سسيلو انهاه مايا ةثلث نه "هل نال عملا اذه يلع ندع يننإ مهل اقر هذيملت اعد عوسي ناو
 اذه عبشي ةيربلا يف 0 هل لاقف + قيرطلا .يف اوفْعَشي /يَل امايص مهقلطا نا ديرا الو

 يلع عومجلا يكتت نأ رماف * كاميب نم ريسيو ةعبس اراتف زيغلا نم مكدنع مك عوسي مهل لاقق ٠ : عمجلا
 مهعيمج لكاف + جرمجلا ذيمالتلا ٌلوأنو هذيمالت يطعاو مهريسكو مهكرابو كءمسلاو تاربغلا | عبس ذخاو * ضرالا
 + نايبصلاو ءاسنلا يوس لجر بلا ةعبرا اولكأ نيذلا ناكر * ةولمع فافق عبس ركل تابت” اوعقرو أوعبشو
 *» لدعع مو يلا 8 هيلا دعصو عمجتا قلطاو

 اوي ا داسلا لصفلا 0ةسس 4 . 1 07
 4 00 ء» عريب ل /َ 5 وهم# لعب / / مع 0 سس غ7 هيام ع“ 2 "2/2 ةنتط هير لو كوم فمامم رو لقط عدم ء مهمو و0 7

 نأ ف .اسمأأ ناك أل الياق مهو 0 ءامسلا 1 نم هي“ ميري نأ نأ نا وبرج . ق دانزلاو نويسي رغلا ع
 دجو زييمت نوملعت نووارملا اهيا ٌسوبعي ءامسلا راسل ءاتنس مويلا نولوقت ةادقلابو 1+ اهرارمحال ةيِيحُم ءامسلا
 يبنلا نانوي ةيا الا يا يطعي الو هيا بلطي ٌقْساَنلا ريرشلا ليجلا ,, نوملعت ال فيك ناعزلا اذه هيا ءامسلا

 نيمسيرفلا يم م اوزرعتو اورظنا عوسي مهل لاقف + ازبخ اوذخاي نا اوسنو ربعلا يلا هذيمالت ءاجو # يننمو مهكرت مث
 ناميالا يليلق اي مكسوفن يف نوركفت اذامل مهل لاقو عوسي ملعف # ازبخ ذخان مل انا نيلياق را < ةقدانزلاو
 6 عبسو ادد يح كيم نيك دب رملع اما *# ازيخ مكعم نيل مكنا

 املو + ةقدانلاو سييسيرفلا ميلعت نم ل ريشا ريمخ ىم ايزرعتل نأ مه لقي مل هنأ اومه يس ,ير* ةقدانزلاو 1
 انحوي نولوقي موق اولاقف * رشبلا ني يف سانلا لوقت اذام هذيمالت لاسف سبليف ةيراسيق ي او ل ءوصتا اه
 باجاف # انا نم نولوقت اذام متناف مهل لاقف #* .ايبنالا .نم دحاو وأ ءايمرأ نورخآو ؛ايليا نورخآو 0

 دسج سيل هنآل انوي نب ناعمس اي كلبوط الياق عوسي هباجاف * يلا هللا نبا ميسملا وه تنا الياق س
 ينبا ةرهصلا هذه يلعو ةريخصلا تمنا كنا كلل لوقا اناو * تاومسلا و ا وعو مد 1

 اطوبرم نكي ضرألا يلع هتمبر مف
 وه هنا دحال لوقلا نع هذيمالت يهن ذينيح #* تاومسلا يف الولخ“ نكي ضرالا يلع هتللح امو تاومسلا يف
 نم ةريثك الإ لبقيو ميلشروا يلا يضمي نا يغبني هنا هذيمالت ربك مويلآ كلذ نم عوسي ءادبو ” + ميسملا
 2 اي 0-7 الياق غي ”أديو رطب هب ايغتسا 0 ماي ةنلذ دعبو هنرلتقيو 8 ةنهكلا و 0 0

 7 0 ظ



 ١ روم هعمل 0
 نم ”##

 5 اكو م / و را جيو / رأى ورز 2 هم كيم ص
 ووين“ ب# ري ىهوب# 4 وهوهما"ف6ر نومك يا. و وموحمم ع2 مص 24ه وم ب 1 400 -_-

 5 + و ولم لص عنب ريل يبقي كا كف ةيتقل لج لك هيلي + سانلل اميف» نول

 ملاعلا ا تر ناسنالا منجي انام * اهدْجَو يلجا نم هسفن كلها نمو .اهكلهيلف هسفن صاخ# نأ دارا نم نال
 طقيلم مايا دج ا ل سلا ياا

 2 هتوكلم 5 انتا ناسنألا

 00 ٠ بألا .. يصل
 20 02 :اووت 0-00 7 نوم ##“ 9 ع - كي ومم ه1 له همم لكار دعم رهو هدفا قا يعخ7# و اموص 7 له ىرودق#

 ميمادق 0 ” مهدحر لامع 2 3 ل بوقعيو سراب عوسي ع مان هنس 3

0 

 وه اميفو * ايليال لل ةدحاوو ي يفوملا ةدحاوو كل ةدحاو لاظَم 0 اخاه عنصن هن نأ ءاشتا انهاه نوكنإ نا انل دياح ا

  أوعمساف هل تورس هي : يذلا( بيبعلا ينبا اذه الياق ةباحسلا نم توص ١داو مهتللظ دق هرين يا أداو ملكتي

 اوعفرف + اوذاغت الو اومرق لاقو مِهّسفْلِو مهيلا عوسي رراجو * ادج اوناخي مههرجو يلع اوُطقسو هذيمالت عمن
 نب موقي يتح ءايورلاب ادحأ اوملعت ال الياق عوسي مها لبجلا نم اولزن املف املف #* هدحو عوسي لا اوري ملف مهنيعأ

 ايليا نا الياق مهباجاف # الا يتاي ايليا نا ةبتكلا لوقت اذامل نيلياق هذيمالت هلءاسو يو ول ا
 مرا. -([”ةلاتي ناسنالا نبا اذكهو ارش هب اولكُمَع ٌمهنكل ةوفرعي ملو ءاج دق اهليا نا مكل لوقاو * ,يثب لك مكفرعيف يتاي

 . 2ناسنا هيلا ءاح ىلا يلا ءاج املو + ينادمعملا انحوي لجا نم مهل لاق هنا ذيملتلا نكن دي

 تارمو رانلا يف مق ةرينك تارمو ةلهالا سور يف ادج ندعي نب هناف ينبا محرا بر اي + الياق هل ادجحأَس
 ريغ (جوعالا ليجلا اهيا الياق عوسي باجلف #* هوءربي نا اوردقي ملق كذيمالت ىلا هتمدقو # املا يف ريك

 ءاربو ناطيشلا هدم جرخن عوسب رهو را هومدق مكلمتحا يتم يتحو مكعم نوكأ يتع.لا نمومل

 * هح ا نأ نحن ردقن مل اذامل هل اولاقو نيدرغتم عوسي يلا ذيمالتلا يتا نينيح * ةعاسلا كلت نم يتنلا

 . قلنا لبجلا اذه مثقل رح ةيح لثم ناعيا مك ع ناك ول هنا مكل لوقا نيما مكناميا ةلق لجا نم مهل لاقف
 ره مه لاق ليلجلا يلا اوعجر ١ املف رم ةالصلاو موصلاب الا جرخي ال سنجلا اذهو * .يش مكيلم نقي"ِو لقتنيف انهاه
 5 ابزتك لا ءاجو + + .ادج ونزع موقي مايا ثلث دعبو هنولتقيو ييسلا يديآ يف ملسْيس ناسنالا نبا نا عوي
 ,مشاظت ام الياق عوسي هأدبف تسيبلا يلا ءاجو معن لاقف * ةيررجلا يدوي لود ل اوان سلب يلا هامل ءاجن
 لاقف ءابرغلا نم سرطب هل لاقف ”#:لابرغلا نم وا نينبلا نما .ةيرجلاو بَ | نوذخاي نمم ضرالا كولم ناعمبم اب

 دجت هاف متفا هغفرت توح لواف ةرانصلا قلاو رحملا يلا ضما 'مبككشن اليل نكل 4 رارحأ نونبلا نذآف عوسي هل 7 0.
 9 ا ا

 وعلل

 , رقع مان ل ظ
 10 0 قر اسس ل م ا لشارع نيوعم /عر 02 0 هلم نب سمات رك مدعم نىنصخ 8 0

 "اق الدلم“ امدف 7 #* تاومسلا تن | يرت وه م اولاقو. عوسي يلا يمالتلا ءاح ةعاسلا كلت ف وو ١

 و < تاومسلا توكلم نولخدت ال 006 لعص اونوكتو اوعجرت مل نأ مكل لوقا نينما لاقو * مهطص ريف...
 + ينلبق دتف يمساب اذه لثم ايبص لبق نمو .ء.# تاوميلا توكلم يف ميظعلا ره اذهن يبصلا اذه لثم عضتا 00 ٠

 2 راما 32 ش
 وقل بولا وأ اما دوا يسرا هب نون ووملا راغصلا ءاره دحأ ثلكش نمو ؛

 أ ناني اننا نيت نأ نم لدتا مضار أ تصو ةايعلا لغدت نأ كل ريخُ كن اهقاو اها كلر
 - وو م ممل تع هتالأ نمو ىممع 9 0

 301 رام



 7 مخل خخ 0 نا 0س ل وسلا | مح لس نيم "مر
 نأ همر هس اس ا 8 تلد ل عنا 2 تث 6

 مياس نا رق لارا دوه دحا اوت ارا 0 وبا عم

 نا نم صلخاو بلطي د ناسناألا نب ء ءاح امناو“" ٍ تاومسلا 6 يبا هحو نورظني نيح ل تاومسلا 5

 يضميو لبجلا يف نيعستلاو ةعسنلا كرتي سيلا دحاو اهنم لَو فورخ ةيام ناسنال ناك اذا نونظت اذامأ“ "< الاه مدممم
 + لضت مل يتلا نيعستلاو ةعسنلا نم رثكا هب حرفي هنا مكل لوقا نيما“ةثدْجَو" أذا نوكيف ير لاصلا بلطيف
 ٠ بهذإف كوخا كيلا ءاطخأ نأ: راغصلا ءالوه نم دحاو كلهي نأ تاومسلا يف يذلا يبا يشم تسيل "نكمل

 ا يعامل نة ل مهنم + كاخأ تصر دف كم عمسو ا كل ل

 . ضرالا ص ها امو تارمتنلا 1 نوكي. ضرالا يل يلع 1 املك نا'مكل لوقأ ن م ا 000
 نوكيف هنابلطي .يش لك يف ضرالا يلع مكنم نانثا "فن اذا هنا اضيا مكل لوقا نيما * تاومسلا يف الولح“ نوكي

 + مهطسو يف اذه نوكا اناف يمساب هثلث وأ نانثا عمتجا امثيح هنال. * تاومسلا يف يذلا يبا لبق نم امهل

 تسل عوسي هل لاقف كارم نيس ىلا أ ركحا ,يلا يا يلا يلطْخأ اذا بير اي لاقو سرطب هيلا .اج ذينيح

 دارا اكلم, انإسنا تاومسلا توكلم بست اذبلو ةكلارم عبس رم نيعبس يلا لب تاره عبس يلا كل لوق 0-0
 رماف يقوي ام دعم _ىكي لو + تانزو ةلمج هيلع دحلو ةيلا مدق مهبساعمب , ءادب املف توضيح

 كينرأل يلع لمت بر اي اياق أدجآم هل دبعلا تل رع + نوي يتح هل املكو هونبو هتءارعو عابي نأ هديس
 نم اداب !دبع دجوف دبعلا كلذ حرغن هيلع املك هل كاتو يلع دعا تال د تا + كل املك
 هيلا بي هيلجر يلع دبعلا كلذرخت * كيلع ام ا هل اقو هقشخو هكسماف رانيد ةيام هيلع هل هياتدصا

 يقمع و ومن##
 ديبعلا ةباكسا يارف * هيلع ام عيمج فول يتح ن سلا يف ةعضوف يضمو يبايع ”كيفوا انأو يلع ويت اياق ا >2

 ناك املك ريرشلا دبعلا اهيا هل لاقو هديس هاعد ذينيح -#* ناك املكب مهديس راد ادج- اوُنزيحت ناك ام سيتسس مك“
 * كليا يتمحرك كبحاص دبعلا كلذ مُحرَت 0 ل + يقلاس كنال كل هتكرت كيلع

 93 هوه ل. كم

 اررفغت مل نا مكب عنصي ييامسلا يب اذكهر + هيلع ام عيمج يلوي يتحرنيبذعملا يلأ هيدر دو نيو
 ئ و مو هس * مكبولق لك نم مكتوخال

 4 7 لصف 7 3

 رار 372 مي ع 0 د 00 اع )ع د/ لع ا م قفل مع سسك 59 دع عساتل
 0300 ةعبتف 2 نارا عر ل 0 ل 5 لْيلعْلا نم لقتنا مالكلا اذه عوسي لمكا املو

 البان يأن » هلع لك لجال هتارم قلطي نأ ناسنالل لَن له نيليات هويَرجيَل نويسيرفلا هيلا .اجن كانه
 يا كن"

 مكس 0 ناسنالاإ كلرتي كلذ لجا نم لاقو #* يثناو اركذ امهقلخ ءدبلا ين قلخ يذلا نا متارت ايا عيدص

 اولاق + نانا هيل هللا كح ايو ادحاو ادسج نو نإ امه سيل , , ادحاو ادسج امهلك نوكيو هتارم
 اوقلطت نا يسوم مكل ّنْذِإ مكبؤلف 5 ةراسن لجا نم مهل لات ”2 يحلو قالط بانك يطعت نا يسرم/يموأ اذاَهلَف هلا.

 نمو نر ذقن يرخاب صورو ءانز ريع نم هتارما قلط نم نا مكل لوقاو“ ا ل ا
 ' لاقف ١ + ةجيرلا يف ري آف يذكه هتارم عم لجرلا هلع تناك نا هذيمالت هل لاق ني جوزق

 روت طاصخ اناب انايصخو متهم 9 سم اودلو انايضخ نال + اوطعا دق نيذلا الأ مالكلا اذه ليس 0

 مآ مس هيلا مدق ذيذيجب_ ,* لمتحف لمت نا ا ل ا وم
 مارب ٠ اوتاي نا مهوعتمت ذو نآيبصلا اوعد عوسي مب لاقف + ذيمالتلا ممرات مهيلع يلصيو/ مهيلع هدي عضبل ن رات"

 اي هل لاقو دحاو هيلا هاحو * تلاذه نم يضمو مهيلع هدي عضو مث : ءاوه لئثمل تاومسلا .توكلم نآل يفا



 ١ عر مسا ظ هرم م و 2/4 عارم 0000 //عفعمم مودع مسموم

 لولا هللا الا اعلاص ا 3 وعدت أنامل لاقف وه امأ #* ةميادلا .ةايعل رثدرال ح الصلا ل اذام اكس اهاعم
 دهشت ال قرست ال نزت ال .لتقت ال عوسي هل لاق يه امو هل لاق 0« ”ايكسولا ةتفحا ةايمللا لخدت نأ ديرث تسنك نأ دس

 ا يو سح « كلثم كبيرق بَبحا كماو كلبا مركا رولا
 نوكيف نيكاسملل هطعاو كلل ,يش لك حبو بهذاف الماك نوكت نا ديرت تنك نا الياق عوسي هباجاف ع ينَصَقْني
 عوسي لاقف # ريثك لام اذ ناك هنال انيزح يضم مالكلا باَّشلا عمس املف * ينعدتاف لاعتو .امسلا يف ازنك كل
 لمجلا لوخد نأ مكل لوقا اضياو. . + تااومسلا توكلم يلا لوخدلا ينغلا يلع رئي هنأ مكل لوقا نيما هذيمالتل
 .* نأ ردقب قرت هن ارلانو اذهب اردني ديسالللا عفس املذ  تارنسلا ترام ند ارا سياج ايلا عت
 ندد + طيس لاذ ل تم كار زج اع ا نالللا نع اذا ري لك نب مهيلا رظنف * صلخي
 ايي هياط * انل, نوكي نا/ّيس امف كانعبتو .يش لك كرت دق نع اه اباق سراب هباجا

 ينثا يلع متنا نوسلجن ليتالا ل يبرأ يلع ناسنالا نبا ّسلِج اذا يمتع يذلا متنا مك

 لرقح أ انياوا 3 ارم وا اما اباإ تاوخا وأ اخا وا تيب توت نم لك 01
 + نيلوا نورخاو نيرا نورييصي نول نيريذك * دبالا ةايح ثريو فَعَس هيام ذخاي يمسا لجا نم

 جباجخم "هلأ لصفأ 2

 ا 6 97 م ... نورشعلا لصقل 0 لا ل

 نك 0 لع 'لعفلا طراشف + .ةمركل لعن جانسي قادغلاب جرخ تيب هر نانا تاومسلا تك هل
 اوضما مهل لاق + نيلاطب امايق قولا يف رْخآ صب ةعاس ثلاث يف جرخ مث ** همرك يلا مهلسراو دحاو لكل رابنلا

 * كلذك عصف ةعساتلا يفو ةسداسلا هةلعاسلا يف اضيا جرخو د اوضمف نوقهتست ام مكيطعأ اناو يمرك٠ يلا متنا

 د ا * نيلاطب راهنلا لك مكمايق ام مهل لاقف امايق رخا دجوف ةعاس ةرشع ةيداعلا يف جرخو
 _ وع عدا هليكول مركلا بر لاق ءاسملا ناك املف * هنوقعتست ام مكيطعا اناو مركلا يلا اضيأ متنا اوضمأ مهل لاقف

 5 لك ارانيد اوذخأ ةعاس ةرشبع هةيداحلا باهسا ءاهنف #* نيلوالا يلا نيرخآلا نم مهب ءادبأو ةرجآلا مهطعاو ةلعنلا

 بر ىلع اومقمقت اوذخا املف ارو يت علا ل ل نوذخاي مهنا اونظو نيلوألا ءاج املف '* دحاو

 لاش هّرحو راهنلا لقث انلمتحا نيذلا نم انتوسا لعمب ةدحاو ةعاس اولمع .ريرخآلا .الوه نأ نيلياق * تيبلا .

 اذه يطعأ نا ديرأ ضماو كيش ذخ »* كتطراشر انين نسسلا تلدماط 27 يان ١ ميم دحاول الياق باجاف

 را + ماس انو يرش تابع تناو يلي تدرا ام عنا نا يل يارا * كلثم ريخالا

 ينثالا ذخا ميلشروا يلا ادعاص عوسي اميذو + نييبصتنملا لقاو نيوعدملا رثكا ام نيرخا نولوألاو نيلوا
 هيتكلاو * هكا ءاسور يلا ملبن لب لبو ميلش رو ملأ نودعاص نحن اد“ * مهل لاقو قيرطلا يف ةولخ يف اذيملت .

 'ذينيح * ثلاثلا مويلأ يف موقيو ءنوباصيو هن ا هب نوير ممالا يلا هنوملسيو * توملاب هيلع نومكحيو
 نأ لق هل ت تللق نيديرت اذام ابل لاقف < .ايش هنم ةبلاط هل تدجسو اهينبا عم يدبز يبا ما هيلا تااج

 9,5 1م ٍنوُردَت متسل الياق عوسي باجار * كتركلم يف كلامش ا كيرلا ياو هليع#

 37 زم يلق كلف ميسا يتلا ل نو رشا نا هيرمان يتلا س ناردقتا .نويلطتا
 ما 1 أ ع يع داع هيدا ع و ار لا روصانل#

 1 مالا ءاسور نا متملع اما مهل لاقو عوسي. مهاعدف * نيوخالا يلع .اومقمقت ةرشعلا عمس املف * يبا مهل عا

 * امداخ يكل نكيلف اريبك مكيف نوكي نأ كارأ نم نكل مكيف اذكه نوكي الف »* مهيلع نوطلسم مهءامظعو مهنودوسي
 هيلا دل لا مدختل تاي مل ناسنالا نبا نا امك * ادبع مكل نكيلف الرا مكيف نوكي نا دارا نمو
 نأ اعمسف قب يلع ناجح انا نايك أداو * ريبك عمج هعبت اخرا نم يرخ املف * نيريدكل اصالخ

 هع وسر ةهيحل

 انمحرا نيلياق احابص ادادزاف اكسيل يا مج امهرهتناف * دواد نب اي ببر اي انمحرا نيلياق اخرضف زاتج عوسي
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 يكل ري متاع 8 3
 0 . أ“ ا ا للإر 1 1 4 م 0 ع“ 000 0 5 رؤمتلع لل لع 40ه رك 6 0 9

 متفت نأ هك هل الاق ٠ امك لعفا 0 درا ادام امهل لاقو امهاعدو عوسي تفقوف د دواد نب اي بر اي بال و 2

 ظ 7 * ةاعبتو ارصبا تتقوللو امهنيعا سملو عوسي نمت * انيعأ 7.
 ٠ نوما ندم ل 0 هل هيج مس ش

 هعلاو ىيداحلا لصفلا
 1 رار مرمي ”لوعع 2قروهس عراد هلك اهم قورملاو يدا هي ميل ع م 2 1 اة هي

 لاقو ةذيمالت نم نينثا عوسي لسرا ذينيح ويلا لبج دنع يجأف تيب ل 00 0 اوبرق املو

 امكل لاق ٍناف بان اا مس اسجو ير 9 ندج اكمال را اابهذا * امهل
 ةنبال اولوق "م لياقلا يجدلا نم ليك ا ميل ناك اذه * تقولل امهلسري وهف امهيلا ج ا ,ايش دحأ

 امهرما امك اعذصو ناذيملتلا بهذف # ناتا نبا شو ناتا يلع ابكآر اا كيتاي ككلم اه نويبص

 نورخاو قيرطلا يف مهبايث اوشرف ريثك عمجو * امهََّّرَف سلجو امهيلع اميبايث اكرتو ونعلاو ناتالاب ايتاو -* عوسي .
 دواد نبال انعشوه نيلياق اوخرص هعبتي يذلاو همدقي يذلا عمجلاو * قيرطلا ين اهوشرنو رجلا نم اناصغأ اوعطق
 لاقف 0 نو قربا 9. ايلك هديدعلا تمجترا ميلشروا لخد املف # ءالعلا يف انعشوه برلا مساب يتألا كرابم

 ردع دل جرخاو هللا لكيه عوسي لخدف # ليلجلا ةرصان نم يذلا يبنلا عومي اذه عمجلا
  متناو ةلصلا تيب يعدي ينيب نا .بوتكم مبل لاقو # مامعلا " عاب ماركو فرايصلا ياوم تأت, لكيلا يف

 بيامججلا ةبتكلاو ةنببكلا ءاسور يارف + مهافشف لكيهلا يف يرو نايمع هيلا مدقو * مكمل ةاغم ةومتلعج
 ءالوه هلوقي ام عمست اما هل اولاقو * اومقمقتف دواد نبال انحشوه نيلياق لكيبلا يف نومعبصي نايّبصلاو عدص يتلا
 هنيدملا جراخ جرخو مهكرت مث + امبس تدددعأ ناهض لاو لافطألا ةاوفا رع لا طق متارق امأ معت جوسي مهل لاقف

 ملذ اهيلا ءاجف قيرطلا ىلع يت ةرجش رظنو * عاجف ةنيدملا يلا عجر“ كَم نو 0-0 .اينع تيب يآ

 ذيمالتلا رظنف * تنقولل ةرجشلا كلت تسبيف دبالا يلا ةرمث كنم جرخت ال اهل لاقف طقف اقرو آل ايش اهيف دج 000
 سيل نوكشت الو ناميا مل ناك نا مكل لوقا نيما الياق عوسي مهباجلف لا ةنيتلا تسسبي فيك اولاقو اوبهعتو"'

 هنولاست املكو * نوكيُذ رحملا يف طقساو لقتنا لبجلا اذهل متلق اذإ نكل نوعيصت طقف نيعلا ةريلا ف ذه فافجك رءر.ةممتت ا
 ناطاس يآ هل اولاقو تعنلا نيدو ةهلا .اسور هيلا 1+ ملي كيلا لخا و ميرا ناميأتا ةالصلا يف

 نا نيلياق مهيسرفن يف اوركفف سانلا نم ما اا يل نع 10 ' # اذه لعفا ناطلس ياب
 * يبن لثم مهدنع نك انحري نأ عمجهلا فاغن سانلا نم انت ناو * هب اونموت مل اذاملف انل لاق ءامسلا نم انلق
 هل ناك ناسنا يف نوبت اذام # اذه لعفا ناطلس يلب 0 أضيا انا الو مهل لاقف ملعت ال نيلياق عوسي اوباجاف
 * صمي ملو بر ب يضعأ انأ الياق باحاف 2 مركلا ف لمعاو مويلأ بهذا يب اب هل لاكو لوألا يلا ءاحت نائبأ

 هل اولاقف بالا ةدارا لعف امهياف * يضمو مدن اريخاي ديرا ام الياق باحاف اضيا كلذك هل لاقو ناثلا يلا .ءاجو
 قيرطب مكءاج-انحوي نال #* هللا توكلم ىلا مكنوقبسي ةانزلاو نيراشعلا نا مكل لوقا نيما عوسي مب لاف ريخإلا

 رخآ الثم اوعمسأ 2 ردم احا اريدك ملو كلذ 0 م رادع هاو نوراتسلاو رادع ملو لدعلا مت نبات

 املذ 0 ١» ةلعف يلا هعفدو 90 هيف ينبو رم هيف راحو اجي اي هب طاحأو امرك ير تيب بير ناسنا ّْ

 7 0 هنبا ع لسرأ رخالا 5 , صبا تلذك مهب 00 نيلوالا ل يرخا ادديع اشيا لسرأو مف

 ةوذخاف  هثاريم ذخانو هلتقن اولاْعَت ”كراولا وه اذه مبنيب اميف اولاق نبالا ةلعفلا اور املف #0 ينبا نم نويعتسي ميك 0
 ءايدرالا كلبي يدرلاب هل اولاق د» ةلعفلا كيلواب لعفي اذام مركلا بير ءاج اذلف # هولتقو مركلا .يراخ هوجرخاو

 رجا نا بتتكلا يف طق متارق اما عوسي مهل لاق # اهنيج يف هترمث هرطعيل نيرخا ةلعف يلا مركلا عفديو .
 1 لوتا ا!ذه لجا نم 3 اننيعأ يف بيم وهو برلأ لبق نم ناك اذه هةيوازلا نازراع اذه نونابلا ا

 مومعا# 0 ٠
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 دلع طقس نمو ضخرتي 7 ا نوعنصي هللا توكلم .نل مل ص0
 نم اوفاخو دوكسمي نأ اومهن + مهلجا نم لوفي هنا اماع هلاثما نييسيرفلاو هلا دير حمس امل د طل هني هل

 + يبن لثم مهدنع ناك هنال عومجلل

 7. موو ج0 مصمم ٠ هل هربت 1

 ير 1 (ييضورشملاو يالا ا را مرمصل مر... 00 /و هعلاو يناثلا لصف ا

 0 *# نب 6 جك افتار اتسم نقم + الياق لاثماب اضيا عوسي
 .*: سئ ماعط نا نيوعدملل اولوق الياق نيرخآ اديبع اضيأ لسرا مث :: اوتاي نأ ارديري ملف سرعلا ىلا را اوملطيل

 مهضعبو هلع يلا مهضعب رو بهو اولصاكتف 3 سبرعلا يلا اولاعتن دعم يش لكو كمحاذ دق مفولعملا يلوهتو دعم

 «كيلوا كلهان نك اع “ع كلملا عمم ملف * مهولتقو مهومتشف هديبع اوكسمأ نوف اهل او- راجت يلا

 يلا اوبهذا يع 0 عي لا يك للا دي * مهتنيدم ل هلتقلا ٠

 اودجو نم لك اوعمجف قرطلا ىلا ديبعلا كيلوا جرخن * سرغلا ىلا ةوعدا ةرمتدجو نم لكو قرطلا كلام"
 هيلع سيل الجر كلنه يار نيكل ايصال حاب 5 ىلا :نم نيرغلا .التماف نيهلاصو :ارارشا

 نيوعدملا رثكأ ام + نانيبألا ريرصو ٠ ,اكبلا ثيح ةينا | ةملظلا ف ةوقلاو 5-5 هيدي اودش مادعتلل كاملا لاق
 ٠ نييسدوريهلا عم مهذيملات هيلا اولسراف * ةملكب دوداطصيل اورواشتو نويسيرفلا بهذ ذينيح + نيبضتنملا لقاو
 1ذام انل لقف * ناسنا هجوب ذخات الو دجاب ا او ديرما وسو ب ساد يوب

 ةروص ينورادو. * نييارم اي يننوبرجت اذامل مهل لاقف مهررش عوسي ملعف * ال ما رصْيَق يملا .اطعا كولا يرت
 ام اوطعا مبل لاق ذيغيح رصيقل هذه اولاق + ةباتكلاو ةروصلا هذه نمل عوسي مهل لاقف #* رانيدب هوتاف رانيدلا

 يلقي نيذلا ةدانزلا هيلا يا واوا ار ا ويا سول 00 ا ا دلال

 7 00 نوكت 0 سايق ىف * اضيا ا تتام لكلا رخآ فو + عباسلا يبا ثلاثثاو
 ال ةمايقلا ين مهنال #* هللا قوق الف بمتكلا اوفرعت مل مكنال متللض دقل الياق عوسي مهباجاف + ميعمجاب اهوجوزت
 نم مكل ليق ام مت ارق اما تأومالا ةمايق لجا نم اماو » ,امسلا يف هللا ةكيالمك نونوكي نكل نوحوزي الو نوجورخي

 00 5 .ايحالل نكل يترملل وه سيل هللاو هيدوقعي هلإو قع هلاو ميهربا هلا وه انا »* لاق فا هللا. لبق
 بتاك هلابو # اعيمج هيلع اوعمتجا ةقدانزلا مكبا دق هنا نويسيرفلا عمس املف »* ةميلعت نم اوتبب ممجأا
 كبلق لك نم كلبلا برلا بص عوسي هل لاق * سومانلا يف ءاياصولا مظعا اميا ملعم اي + الياق هبرهتل مهنم
 كبيرق بمن نا اههبشت يتلا ةيناثلاو م مطملا يلا دملا يدم # كتلركف لك نمو كتلسفن لك نمو

 * الياق عوسي مهلءاسف نويسيرفلا عمتجا مث # نوتات .ايبنالو.نضيياتلا نيدضرلا نتاج فلسا لدم
 لاق + لاق لأ هبر هوعدي ىرلاب دراد فيك مهل لاق + دواد نبا وه هل اولاق وه'نم نبا ميسملا يف نونظت انام

 مه فركف هبر ةوعدب حورلاب بوأد ناك ناف :*: تليمدق كتمع كلادعا عسضأ يتح ينيمي نع سلجأ يبرأ برلا

 ظ : هلاسي نأ مويلا كلذ نم دحا رسل ملو ةملكب هبيجحي نأ دحا عطسي ملف * هنيبأ

 يتاح. 7600 لعام 22

 وعل ليتم نأ / م وم امس 00 لون 4“ :؛ 0 را لصفلا () نيوتن 0( كل ا 52 قفر/و دم

 2 اولاقإ املكف ا تما سوم يسرك“ يلع * الباق اق هذيمللتو تعلا عوسيإ ملك فينيح /
 سانلا لامعا يلع اهنولمحو لك اقل ءامهحا- ا * نواعني 3و نولوقي مهنا أوعضت ال مهلامعأ ليمو هولعفاو هوظياحساف
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 أ ري 7-1 يسم
 0 4 رم

 /ر مما“ 01 اا 000 - أ :ام يريم ليان و مي يعد 0 وسم هبا نويل ممم نع كاك

 فارطا نولوطيو تيدر نوصرعي نيالا كومار 1 ايمن ا »+ ميعبصاب اهوكرتح نا ا : 4 7 0
 +9 ف 0 « عماجملا يف ينركا يلع سلاجملا / دو مياولا يف ' تأءاكتملا لياوا نوبحو « مها

 عا 7م ا ا باو + ةرخأ اهيمج
 نو عضتا هسفن عفر ن م دا ملل نكيلغ مكيف يذلا ريبكلاو * ميسملا مكرب دم وه ادحاو ناف ضرأالا
 نمو مكتازلص ليوطت لعب : لمار توب مكلكأل نروأرملا نويسيرفلاو ةبعكلا اهيا مكل لي 7-1 7 ا
 مادق تاومسلا توكلم نيقلغت مكنال نييارص اي نييسيرف ايو ةبتك اي مكل ليولا * هول مظعا نوذخات اذه-لجحأ

 مسسرزلا نوقوطتا 7 مكنال نووارملا نويسيرفلاو ةبتكلا اهيأ“ -_ ليولا #* نولخدي نييتآلا نوكرتت الو نولخدت_متنا الف سانلا و
 نيذلا“ ناّيمعلا يدياق اي مكل ليولا #* مكيلا ًاناضم انبا منهجل متريصر اص اذاف اًدَحآو ابيرغ ١ 2 يطا رعبلاو د د

 مظعا اميا يمعلا لاّمملا اهيا « نيخت لكيبلا تدب تل نمو ءاين هيلع نيل لكريلاب تلح نما نوني
 11ه يذلا نابرقلاب فلم نمو .ءايش هيلع سيلف مبذملاب فليح نمو * بهذلا سدقي يذلا لكيهلا مأ بمهنذلا

 دقف' ميذملاب فلبح نمف * نابرقلا سدقي يذلا ميذملا وا نابرقلا مظعا اميا نايمعو لاهج اي * يطخ# وهف
 فاحت وبهف 10 + هيف نكاسلابو هب فلعل وهف لكيبلاب فلح نمو * هقوف اهلكبو هب فلج

 هل ُثبِشلاو ِعاَنَعَتلا نورشعت 7 منال ن نووارملا نويسيرفلاو ةبتكلا اهيا 1 ليولا * هيلع تايلر هللا يتركب
 .يذلا نايمعلا ةاده اي ل عي 0 الو هذه اولمعت نا يغبمي 0 ناَمّيالاو ةمحرلاو قل 00 انلا رعت نوكرتتو 0

 ةصوععلا» ن
 » امهاجراخ ارهطتي اَمْيَكِل ةجركسلاو , سأل يلخادرطا نا يمعألإ يسيرا اهبا .# امو 7-7 نيءولمم امهيلخادو
 اهلخا د نمو ةنسح اهجراخ نم هير :رث يتلا ةسلكملا روبقلا 7 نوببشتا مكنال نووارملا نويسيرفلاو ةبتكلا اهيأ مكل ليولا
 نويلتمم لخاد نمو نيقيدصلا لثم مكرهاظ | ناثلا يرت اضيا متنا كلذكر 4 سل لكو تاومالا ماقميةرلمم

 مم * ةجركشلاو | جرح نوقنت مكنال نووارملا 0 اهيا مكل ليولا * ليج

 ل وسلم

 عا سم رب دعا | نفادم قويت ءايبلال| روبق نوب 0 0 0 4 ري  مكل ليولا .ءايرو امثا
 انيابا مايا يل انك ول نولوقتو

 يلا ةنيدم نم مهنودرطتو مكعماج“ يف مهنم نودلجنو مهنم نوبلصتو مهنم نولتقتف“ ةبتكو .امكحو .ايبنا, مكيلا
 ايشارب نب ايركز مد يلا قيدصلا ليباه مد نم ضرالا يلع توثسملا 0 .امد لك مكيلع“ ءايل 72: ةنيدم

 اي ميلشروا مارا » * ليجلا اذه يلع يتاي هلك اذه نأ مكل لوقا نسما د« مي ذملاو لكيهلا نيب : 5 يذلا :
 هيحانح ترس /ةحارف رياظلا عمجل امك تكينب عمجأ نأ تدرا' رم نم تالا نيلسرملا ةمحارو ها هلتاق

 كرابم اولوقت يتح نآلا نم ينمنورت 2 مكنا مكل لوقا نع « ابارخ مكتيب 3 كرتا اذناه #* اوديرت ملف

 * برلا مساب ينألا

 يك تاا سم ٠ 11 هروعضمل

 « قا را ها تل هلي ويطرأ رولا ار مالا ب ل ل ل و ا
 مل لوقا نيم هلك !ذه نورت الباق مييباجساف ب هندمألت هيلا ءاهف لكيبلا نم 4 جرح من

 م هلا و يباع * ضقنيو الأ رجح ىلع رجح اده كرثي ال هنأ

 ناف * دحاأ مكنلضي ال اورظنا الياق عوسي مهباجاف #* نامزلا اذه َاَضِقَناو كيج ةمالع امو اذه نوكي يتم.انل لق
 , ل. ار ظناف بورحمل رابخاو بورحلاب متعمس اذاف * نيريثك نولضيو هي هلا وه انا نيلياق يمساب نونا ننرفك ظ
 تلا فوكو لمس ىلع للمس جا اع ما صرت 2 + ناصتتالا تاي مل نكل هلك اذه نوكي نا ديرك اويرطصت ايمو( ميسم +

 “ ريضوغبم نونوكتو مكنولتقيو قب نقف نيا يلا مكنوملسي ذيبيح » 2 ضاخملا لوا !ؤذه لكو »* نكامأ يف ببارطضاو عوجو

 7 لو“ 0 55 اذه لحآ نم # مهدبج فوشيا لا نم نوبرهت 57 يعافللا 7 كايا اهيا مكيابا لياَكَم نولمكت 11



 زر (ىدص ل لب طمتمإجأ د عت منول .عارمصوبا ". ما ممعم ةطر2* هب 7 نيو مح دلل . ار نما وسال

 0 م اًضَعب مكعب ضغبيو اصعب مكصغب ملسيو نوردثك كشي ذي ديفيحو * يمسأ لجأ نم ممالا لك نم
 موسم يترتْملا يلا ربصي يذلاو * نيريثك نم ةبعملا لقت مّنلا ةرثكلو ب نيريقك نراصنو ب ذكا ءايبنالا نم نوريثك
 متيار اذاف * ,اضقنالا ياي ذيديحو مل[ لكل ةداهخ ةنوكسملا عيمج يف توكلملا ةراشبب زركيو * صلغل

 اذوهي يف نيذلا ذينيهف“ * يراقلا دلت نيدقملا ناكملا يف ةمياق يبنلإ لايناد يف تليق يتلا بارغلا ةلذو

 درس 3 او يلا حجري 3 للا ف يلا + هتيب يف ام ذخايل لزني ال ُملكَسا يلع يذلاو اسجل يلا نوير
 د تسبس يف لو عي يف مكبره نوكي اليل اولص + مايالا كلت يف تاعّضرمْلاو يلابعلل ليولا + هبايث
 مل ترصق مايالا كللت نا الولو * نركي و نآل يتح ملاعلا لوا نم هلثم نكي. مل ناسزلا كلذ يف ميظع قيض
 كانها انج ميسملا نأ دحا مكل لاق نا ذينيح * مايالا كلت ترصق نيييطتنحلا لجال نكل دسج- وذ صاخل
 يل وردت نأ ياّيفصا نولضي يتح كانا مطعم تاناا» نوطعيو ةبذك .ايبناو هبزك اوحبسم موقيسف # اوقدصت 0
 5 ا نإ امك  اتدصت قف عداضملا يفوا اوجرغت لف ةيربلا يف نا مك لاق ناف »* مكتربخاف تسدقت دق اذه"

 2 عممتجت كانهف ََّنَعْلا نوكت ثيح هنال » ناسنالا نبا يج“ نوكي كلذك برغملا يف رهظيف قرشملا نم ديرخ#
 تاوقو .امسلا نم طقاستت بئاوكلاو ةرض يطعي را سمشلا ملظت ويس يعادل نم تمقوللو * روسنلا

 ايتا ا نبأ نوربيو ضرذا ليابق 0 ذينيح/ 0 ءاممسلا ف ناسنألا نبأ ا ذينيحو جرت ”ءأمسلا

 اهتارمأ ٠ تمجرخو اهناصغأ تنال أنا اهناف لئملا نفاع ةنيتلا نمف »: اهاصقا يلا تاومسلا , يمتإ نم يرلا عبرأ ظ

 نيما * باوبالا يلع برق هق هنا ارملعاف هلك اذه متيار اذا اضيا متنا كلذك ل4 اند, دف فْيصلا نا متملع
 مويلا كلذ لماف * لوزي 3 يمالكو ناين رالاو ءامسلاو * هلك اذه نوكي ينح كرزيالا ال ليجلا اذه نا مكل لوقا
 نبأ ل :لعتما نوكي كلذك مون مايا يف ناك امك» #* ةدحو بالا الا ءامسلا ةكيالم الل -دحا 0 كلتو
 ون هيف لخد يذلا مويلا يلا نجوزيو نوجوزيو نوبرشيو نولكءاي نافوطلا مايا ,لبق اوناك امك مهنا * ناسنالا
 نانا نوكي ديدي اه ناسنالا نبا يجم يف نركب كلذك مهتيدج رو لرْلا١ ءاج يتح اوملعي مل * ةنيفسلا

 ناف ادريس رو يرخالا ثارتتو ةدحاولا ذخوت يحر . يلع ؛ 2 ٍناييلاو 0 كرتيو دحاولا ذخوي لقحلا يف
 م عدي ملو رهسل قراسلا يثداي هعاس لا ياتسلا كر ملع و هنأ دوملعا أذهو * مكبر يتأي عا هنا رك نوغلعت 3

 دبعلا وه يرث نم 1 انهنوفرعت ل ةعاس ف يتب ناسنالا نبأ ناف نيادعتسم أونوك اضيا متنأ كلذك 5 دخوي هنيب

 هديس يتاي يذلا دبعلا كلذل يبرط ., *« هنيح ف مهماعط مهيطعيل هديبع يلع هديس هميقي يذلا لادلا نما
 نا هبلق يف وسلا دبعلا كلذ لاق ناف ,.,هلام عيمج يلع هميقي هنا مكل لوقا نيما # يذكه لطعي ةدجيل
 موي يف دبعلا كلذ ديس يتايف * نيريكسلا عم بيزشيو لكءبو ديبعلا هباعما بري. ءادبيف * يلبي يدي

 .* نائسالا ريرصو .ءاكبلا ثيح نييارملا عم /ةييصت 00 0 .م هقشيف # اهفرعي ال ةعاسو هنظي ل

 0 ا م ا ظ
 لطم 3 علم 0 اسسولاو نورمان 0 35 0 ا -17 امم

 نهنم سمخ * سورعلا 3 ل يتاوللا را 0 ٠ تاومسلا توكلم هبشت ذينيح
 8 ا اماو عكر ميعم ع 0 نيا ييذجا تالهاجلا ١ اما * تاميكح سمخو تالهاج نش

 0 هاقسملا

 نهننا نكل .نكاياو ًاميفكي ام سيل تن الياق تاانميكهملا نصحاف + انيلاصم شت يل نكذيز م انيطعا تاميكعلل ري.
 رارقا» لاا سرع ١! يلا ا ةادسملا ةعف ناخدو نيورخلا ءاجل نعئبيل سه املف :« .ىنكل 1 معابلا يلا يرخا م

 :: نكفرعا ال ينا نكل لوقا ن .يمأ الياق نباجاف :* انل متفا انبر انبر تالياق يراذغلا ةّيقْب 0 *# هبابلا
 2 يلق مس

 7 تلات ب وحمل نهحسناصم“ نيزو يراذعلا تلت عيمجا ل 5 . .هياقلل نا هت 0 اه

 رئنمعم

 عام

 يسم

0 

<2 



 56 مرج سرا لا 0 ءامدص 1 يعل | ,/ىدع 300 انس
 ءاطما دحاوف هلام قاطعلو ةديبع اعد رفسلا نآرا نأسنا لثمك د ةعاسلا الو مويللأ نورت 3 كلا اورهساف
 تانزولا" سمخخ ذخا يذلا ٌيضمف * تمقولل رفاسو هتوق ردق يلع مهنم لك ةنزو رخاو نيتنزو رخاو تانزو سمخ

 ةنزولا ذخا يذلا اساف * سترخا نيتنزو مبر نيتنزولا ذخأ يذلا اذكهو رخآ تانزو سمخ ,عبرو 5 ري
 دا ياغلا .اهف 2 مهيساحت ديبعلا كيلوا ديس ءاج ريبك نامز ا 00

 * كديس حرف يلا لخدا ريعكلا يلع انا لمينا نا ليا ف تدعم انما الاس ادع اي أهيم كل لاق

 ةنزولا نخا يذلا .اهن : * كويس جرف يللا لخدا ريثكلا يلع انيما عتلميقا ان انا ليلقلا يف تدجو انيما اجلاص ب
 تمريضمو ىترنغض ريت مل ثيم نم علو عرزت مل ام دصحت ديد ناسنا كنا تملع ديس اي لاقو

 ام دصحا نا تمملع نآلسكلا وسلا دبعلا اهيا الياق هديس هباجاف * يدنع كلام اذوهر ضرالا يف كلام تنفدف
 ..سسس/2 ةحار عم ينام ذخاو يأ تسدكو ةياملا يلع ينصف لعجت نا كملي نآكف * رذبأ مل هثميخ نم عمجاو عرزا مل ٠

 0 قا. دعم ام م فضيل سبل و دارو يعي ل لك اس ىلا وا ع ةنزولا هنم اوذخ ._جتم

 0 0 عيمجر ذدبج يف نانلل نبا ءاجح اذإو + نانسلا ريرص .ابلا ثيح ةيناربلا ةمظلا يف ها رحاعلا وسلا دبعلاو كيس
 رع زرفي امك ضعب نم مهضعب ٌرْيْمَدَف ممالا لك هيلا عمو + هدم“ يمرك ىلع سلما نيني راع هعم راهطالا هتكيالم

  ررع نع نيذلل كلملا لوقي ذينيخو + دراسي نع وادجلاو هنيمي نع بفارغلا ميقيو * اجلا نس فاعلا يتارل
 ا نسما حل ل اكن ذدم مل دعملا تلملا اون 0-2 يبا يعرابس اب يلا اولاعت هغيمي

 0 + يأ معين : و يمثدعف اهيرمو ينمتوسكف نايرعو 6 لمتيراف تك ايي نومتيقس

 ل « بلا ابد اهيعترا اهيرم تلي يمر + كانرسكف نايرع

 رانلا يلا نيعالم اي ينع اوبهدا هراسي نع نيذلل ل د لينمح . * مهلعف يبف راغصلا ا را هج رست ىذا 0

 فووأت ملف تسك ابيرغو * يوقست ملف تشطعو نومعطت ملف تعج لال #١ هدول ”سيلب) ةذعملا ة3يوُملا ها

 نايم زا“ اعياج ٍكلانيار ينم بنر اي نيلياق 0-3 ذيديح #* فوروزت ملف اسوبحتو اضيرمو وسعت ملف نايرعو 0

 * ةدبوملا زايعلا يلا نوقيدصلاو و ميادلا باذعلا ا يلا ءالوه بهذين #* 1 يبا راغصلا ءالوه
 «.. داوم سبأ يب ري ترب كاتب ١ ل 0 ه2 اه 4 هام ماع ه3 قعحو ”

 5200 د ماع مةم فقل لعدم 0 0 6 0 0 ا ا عبو مراه جك 0 0 70 0

 أورواشتف + انيق ل لاقي يذلا بكل سييررام يف بجشلا ياشم هو ةنهكلا ٠ .ابور عمتجا غيذيح | + بلصيل

 تيب يف عوسي ناك + عشا يف سجس نوكي ليل أ يف سيل اولق * ةولتقيو ٍرّكْمِب هركسميل عوسي يلع
 : املف : + يكتم وهو هسار يلع هلمافاذ نمثلا ريذك بط 7 ال“ ةروراَق اهعم ةارم تاجض * صربألا ناعمس تيب يف اينع

 »دم, * نيكاسملل يطعيو ريثك نمحب اذه عابي نا يغبني ناك ”نك © فلدلا اذه اذامل نيلياق اومتمقت كلذ ذيمالتلا يئر
 انا اماغ نيح لك مكعم نيكاسملا ناف + اديج المع يب تلمع دقو ةارملا نوبنوت !ذامل مهبل لاقو عوسي ملعف

 تينا عل لزقا نيما . ىددلا يديح لع حالا اذه تسصانا اهنا .* نيح لك مكدنع تسلف

 يذلا رشع ينثالا دحإ ذينيح ج#.ابل اراكذت ةأرملا هذه هتلعف ام ركذي ملاعلا لك ف ةراشبلا هذبب زرك ام

 نم نينلث دعم اوررقف كيلا هملسا اناو يننوطعت .اذنام مهل لاقو . رج ةنبكلا .اسور يلا'طوبرغسالا اذرهي هل لاقي
 يلا ذيمانلا ءاج ريطفلا نم لوألا موبلا ينو < مهيلأ هملسيل ةليجح بلطي ناك تقولا كلذ نمو 0 ةضفلا

 ادهم أمم ههه ةمممع



 7 0 200000 ا 0مم يمال ل ا 1 ا عا هياط بى ناكر 7 1 ا

 ني ملا دل اوف يك ىلا ةعيدملا يلا وبلا مل لاق « هلكءاتل مصفلا كلل دعن نأ ديرت نبأ اولاقو عوسي
 + مصخلا اودعإو عوسي مهرما امك ذيسالقلا لعفف يدع عم يسلا عتب تاوتموا كرتلا د نار كا

 مكنم ادحاو نإ مهل لوقا نيما مهل لاق نولكءاي مه اميفو + !ذيملث رشع ينثالا مس”اكتا ءاسملا ناك املو
 يعم هدي ْسُمَعُي يذلا ةياق باجاف * بير ايوه انا يلعل لوقي مهنم دحاو لك ددبو ادج اونزعحل + يسلسي
 ناسنالا نبا ملسي يذلا ناسنالا كللذل ليولا هلا نم بمتك امك ضام ناسنالا نبإو * ينملسي وه ره"ةلطصلا يف
 مه اميفو * تلق يما هل لاق ملعم ايوه انا يلعل الياق هملسم اذوهي هباجا *« ناسنالا كلذ دلوي مل ول هل ديج
  اماك ذخا مث * يدج وه اذه ناف اولكف اوذخ لاقو هايا هذهمالت يطعاو همسقو هكرابو ازبخ عوسي ذخا نولكءاي
 + مهاياطخ ةرفغمل نيريثك نع قارهي يذلا ديدجلا دهعلا يمد وه اذه * مكلك اذه نم اويرشا لاقو مهاطعأو ركشو
 توكلم يف اديدج مكعم هبرشأ هيف يذلا مويلا كلذ يلا ةمركلا هذه ريصق نم نلا نم برشا ال يننا مكل لوقا

 بوتكم هنال ةليللا هذه يف يف ىكشت مكلك عوسي مهل لات نيديح  نوقيزلا لبج يلا اوجررخ اوكراب املو * يبا
 مهعيمج كش نا الياق سرطب هباجاف + ليلجلا يلا مكقبسأ يتسايق .دعب نمو * منغلا قرفتتف يعارلا هبيرضأ
 شمل فدح# كيدلا ميضي نا لبق ةليللا هذه يف نأ كلل لوتا نيما عوسي هل لاق *« انا كشا مل كيف
 ظ56 ءاح- ليبدياحح + ذيمالتلا عيمج لاق يذكهو تلدعجا ام كعم توما نا تميجلا ول سرطب هل لاق » تاعفد

 1 ينباو: نسرطب همم نخاو.. .* كلانه يلصا يضفمال انهاه اوسلجا هذيمالتل لاقن ةينامسج يعدت ةيرق يلا مبعم

 .* يعم اورهساو انهاه 00 تدوملا يتح ةنيزهل يسغن نأ مها لاق ذينيح * بيتكيو نرمي .٠ ا
 + تدارك ل يتدارك سلو سالا هذه نرتأت عاتي ناك ىا يا اةيات ايم هيب الغ دعبا من

 اولخدت اليل ارلصو اورهصا * ةدحاو ةعاس يعم اورهست نا متردق امأ سرطبل لاقف اماين مهدجوف هذيمالت مالت يأ ءاجو ري,
 ربعت نإ عاطتسي ال ناك نأ هبا اي الياق يلصو يضم ةيناث اضياو 70 كب ىزلا امآ براجتلا سمن"

 * ةليقث يمناك مهنويع آل اماين مهدجوف ذيمالتلا يلا اضيا ءاحو + كتيشم ىنكدلف اهبرشأ يتح ساكلا هذه ينعم <“

 . آلا اومان مهل لاقو ذيملاتلا يلا ءاج ذيديح # الا هلاق يذلا لوقلاب ةعفد ثلاث يلص اضيا يضم مهكرتف

 + ينملسي يذلا بردقا دقف قلطنن اوموق + ةاطخلا يديا يف ملسي ناسنالا نباو ةعاسلا تمبرتقا دقف اوميرتساو
 صياشمو ةذبكلا ءاسور دنع نم يصعو فويسب ريبك عمج هعمو رشع ينثآلا دحا اذوبي ءاج نا ملكتي وه اميفو
 هل لاقو عوسي يلا ءاج تقولو * هوكسماف وه وه هلّجقا يذلا اليات ةمالع مهاطعا هملسا ناك يذلاو * بمعشلا
 ١ناو م« هوكسماو عوسي يلع مهيديأ اوحضوو اراج ذينيح تيج اذبلا حأَص اي عوسي هل لاقف * ةلجقو ملعم اي مالص

 هل لاق ذينيح « ينميلا هنا عطقف ةنبكلا سيبر دبع برضو هفيلت مو هدي دم عوسي عم ناك نمم نحاو
 يلا بطلا نأ عيطتسا ال يننا نظتإ + كلهي فيسلابغ فيسلاب ذخا نم لك ناف مدهش يلا فيما .كدرأ عوسي
 :. نوكي نأ يغبني اذكه نا ةتلْعمللا بستكلا لمكت تفيلك ؤ + ةكيالملا نمأتْوَح رشع ينثأ نم رثكا يل ميقيف يما
 تنك موي لك يفو ٍنركسمنل يضعو بفويسب يلا متجرخ سل لثم انا له" عمجلا عوسي لاق ةعاسلا تلت ينو

 ملك ديالا هكرت ذينيح ءايبنالا بسك لمكتل ناك اذه نكل 3 ب ا

 , ر.تاسفعبتو * حويشلاو ةبتكلا عمتجا ثيح ةئبكلا سيير افايق يلا هب اواجو عوسي اوكسماف مه ايبا ل اوبر
 5 لاملاو خويشلاو ةنهكلا ءاسور ناو “4 يالا رظعيل ِوْنِهْلا عم سلجو لخدت ةنبدلا يسير راد يلا ُديِعَب نم سرطب
 مال نيلياق د نانثأ يتا. اريخاو نوريثك روز كهشب .اجن + اودجسي ملف ةولتقيل ٌروُز ةدأهش . عوسي. يلع نوبلطي اوناك هلك
 ! امع يشب بيجت اما هل لاقو ةنهكلا سيير ماقف * مايا ةفلث يف هميقاو هللا لكيه سقنا نا ردقا يآ لثق اذه
 تننا تنك نا يملا هللاب كيلم/سقا ةنهكلا سيير هل لاقق اتكاس ناك عوني ناو * كيلع .الره هب دبش
 اسلاج ناسنالا نبا نورت نلا نم مكنا مكل لوقا لب تملق تينإ عوسي هل لاق # انل لقف يعلا هللا نبا ميمملا

 دوهش يلا انتجاح ام :تفدجح دك لاقو هبات ةنيكلا سير قش ةيديع. + ءاملا ةصاقت يلع ايناو ةوقلا نيمي نع
 هوس مو عإ ٍ 5 :



 مناع
 ب و م0 د ندي دي ساهر او اع

 ا ا ا هر ردع 00 0 7 ل 5 0 متعمس 3 هر
 ةيراج هيلا 0 فال 0 عاق يف سرطب ناكو يذلا نم ميسملا اهيا انل بنت نيلياق 0
 يلا جرخو « نيلوقت ام ييردأ تسل الياق بلا ادق 1/4 لب عوسي عمم تنك اضيأ تنناو هل تلاقف
 تسل يا فلو ركنا اضياو * يرصانلا عوسي عم ناك اضيا اذهو كانه اوناك نيذلل تلاقف يرخا هتءارف بابلا
 ةينيح * كربظي كمالكو مهنمل اضيأ تننا كنا اقح سرطبل اولاقو مايقلا ءاج ليلق دعبو * ناسنالا اذه فرعا

 هه ©

 هنا جوسي هل هلاق يذلا ملكلا سرطب ركذف * كيدلا حاص تقوللو ناسنالا اذه فرعا ام ينا فلميو نعتلي ءادب
 + ارم 0 را

 - ريم م امم ل تامرب اع ظ

 لو ةسبتارج سرج جرن ابما سباق ابر اجب رمل ان“ 4و 10007 نورشعلاو .عيباسلا لففلا 252011011 0 7 72
 د« خويشلاو ةنهكلا ءاسور يلإ ةصفلا نيثلشلا 0 مدن نا دق هنأ 0 يذلا ردع يار امل نيئيح # ديلا 0 0

 عتتشساف يضم مث لكيبلا يف ةضفلا ”ُيرْطف # ملعا ثمنا انيلع ام نمن هل اولاقفايِكَر امد يميلست يف تاطخا لاقو
 لقح اهب اوعاتباو اورواشتف_,# مد نمث اهنال نابرقلا تميب يف اهلعجن نأ انل لحب ال اولاقو ةضفلا ةثهكلا ٠ ءاسور ذخاف 7

 يبنلا .ايمرا نم ليق ام "مل نينيح »* مويلا يلا مدلا لقح لقعلا كلذ يعد كلذلو د ءابرغل ربكم راما //
 كلذك برلا ٍنرما امك راغفلا لقح يف اهرعفدو #* ليارسا ونب هيلع طراش يذلا يكرلا نمث ةضفلا نيلثل اوذخا
 اميفو * تلق تنا عوسي هل لاقف ذوهيلا كلم وه تناا ايات دياقلا هلاسف دياقلا 3-1 عوسي ماقف“ * . لوقا

 « كيلع هب نودهشي ام عمست اما سطاليف هل لاق ذينيح رج يشب مهبجسي مل ويشلاو نبل .اسور هيلع فرقي *: لس
 ناكو * أودارأ نم اريسأ ديع لك يف ممجلل لطي نا ذاع دياقلل نأكو د ا د م

 ما نابنرابا مكل قلطا نا نوديرت نم سطاليف مهل لاق نوعمتمم“ مه اميفو . * نابنراب يعدي ريسا اصل ذينيح
 و ةتآرم تلسرا ربْدَملا يلع سلاج وه اميفو + اًدنسح ةوملصا امنا مهنا ملع ناك هال * ميسملا هل لاقي يذلا عوسي . ْ
 مم“ “  ةويشلاو ةنهكلا ءاسورو * لينا ينم املا يي اولا هنا هلع سس ا نآك قيدصلا كلذ بتجت ةلياق هيلآ ا
 قلل يعول لالا نا نوديرت نم الياق دياقلا مهباجا ل نابنراب يف هولا نأ عمجلا يلا اوبلط 700

 يا مهل لاق * بلصي مهلك اولاقف ميسا دل لاق يذلا عوسيب عنسا امن سطاليف مهل لاقف * نابنراب اولاقف
 0 .ام ذخا انت دادزي كل .ايش عفتني ال هنا نطاليف يار املف . + + .ةيلسا نيليات اعادت اواذآ وراق لمح رد. ةيرمتت#

 انيلع همد نيلياق بعشلا عيمج باجاف * ربخا متنا قيدصلا اذه مد نم يرب يننا لاقو عمجلا مادق هيدي
 سيت نابل يلا عوسي ديأقلا دن ذخا ذينيح لسد بجسل هملسإو عوسي دلو نآبنراب ةلطا ذينيح # اندالوإ يلعو

 م يف ةبصق اولعجو ةسار يلع. ةوكرتو وشب نييك اًهرفشو ب رمح ساب | هوسبلاو, ورك #7 دنجلا هيلع اوعمجم م

 اوبرضف هبصقلا 00 ههجو ب اولفت “د كوبييلا كلم اي مالس نيلياق هب اوُزهتو همادق بكر يلع اونهح مث ةنيمي م“ 7
 أودجو نوجراخ مه يع بلصيل هب اومهذو هبايث ةوسبلاو ساب سايللا هنع اوعرن هب اوزه. املف » هسار اهب

 ةوطعأو بلا ةلجاجلا يمسي اناكم هب اوتار رمي ؟.بيِإَص لمعجل رتل ناعمس همسإ ايناوريق اناسنا
 هنلا يف ليق ام لمكيل اهيلع ًاوعرتقأو مهيب هبايث اوما دوبلص امل دع برشي نأ دري ملوكق أذن رمب اطولكم الخ ه6“

 م اذه اتم احول هسار قوف اولعجو * ةوسرْكُيل كانه اوسلجو #+ اوعرتقا يسابل يلعو يبايث مهنيب اومستقا الياق
 ترو مطلادب نياتكم ناكو »* هراسي نع رخاو هنيمي نع ادخاو نيصل هعم اويلص ذينيح * ذوهيلا كلم عرسي وه
 ريمتسم# 7 هللا نبا ثنا تنك ناو كسفن صلخ مايا ةثلث يف هينابو لكيهلا ضقان اي نولوقيو .* مهسور نوكرتيو نوندج
 نيرخا صلخ # نيلياق هب نوزهي اوناك نويسيرفلاو خويشلاو ةبتكلاو ةنهكلا .اسوور يذكهو »* بيلصلا نع لزناف
 حت لدوتم ناك نا # هب نمونو يرثأ بيلصلا نع نآلا لزنيلف ليارسا كلم وه ناك نأ هسفن صلخت نا ردقي ملفا

 3 اا“



 ظ 0 ١ ا امو عدم 5 مسي تا ' 578 يم علب. [ر بخ
 هدا زر لموع ميد وعسل تيب“ يام لويمم عسل قلل و 16 **ب ب ريما ز* موب موسعقلو رأيا ا "1 ناعم عع

 ع هاري 04 00 اًضيأ كلذكو" » هللا (ب انآ لاق هنال هبحب ل نآلا ةهييلف هللا
 - عوسي حرص ةعساتلا ةعاسلا تمقو ناك املف ةعساتلا تعاسلا يلا اهلك ضرالا يلع ةملظ تناك تاعاس تمس
 كانه مايقلا نم مّ * ينتكرت اذاما يهلا يهلا هريسفت يذلا ٍناتخناص اميل يولا يولا الياق ميظع توصب
 ْ ا هنتالخ اهءالمف ةينفسإ نخاو 0 دححاو حرس تقولو * ايليأ اعد هنا اولاق اوعمس امل

 ردح رشي قشنافأ كورلا ملساو اضيا ميظع توصب عوسي رصف _ رع وصاخبف يتاي ايليإ له رظننل هوعد اولاق نوقاباو
 ير واتصل نم نورينكو تخفت روبقلاو + تدقشت ياو تورك ضرالاو لَ" قرف نم نيدناب لكيلا باجح

 7 جيمز ةيماتم

 ص*+|” اماو + نيريثكل اورهظو ةسدقملا ةنيدملا اولخد مهتمايق دعب نمو مهروبق نم ورب نب 8 وعما دؤكزلا نيسيدتلا
 * هللا نبا وه اذه نا اقح اولاقو ادح اوفاخ ناك امو ةلزازلا اورظن امل جوسي ناوصرخ هعم اوناك نيذلاو .مياملا دياق

 نهنم يتاوللا #0 هنمدختبو ليلهلا نم عوسي نعبشي نك ينال دو ديعب» نم نرظني تاريثك وسي كانه نكو
 يمسي ةمارلا نم شع نأ نآسنا ءاج ءاسملا ناك املو * يدبز ينبا دار اسوي ماو بوقعي ما ميرمو ةيلدجملا ميرم
 7 داو نا ياقاكرمل ةييس ودي هس هاي وتسالي عا 3 2 و تأ فض

 اميظع ارهح جرحد مث ةرخص يف هسفنل هتحن دق ناك ديدج ربق يف هكرتو + هيقن. فياقلب رض ل يو

 ةعمجلا دعب دغلا ينو . *ربقلا ةلابق نيتسلاج يرخالا ميرمو ةيلدجملا ميرم كلنه نكو * يضمو ربقلا باب ىلع
 ةئثلث دعب ينا ايح ناك نا لاق لاصلا كلذ نا انركذ ديس اي اولاقو + ىطاين ىلإ نويسيرفلا ةنهكلا ءاسر عمتجا
 تاومالا نم ماق هن بعشلا يف اولوقيو هوقرسيف هذيمالت يتاي اليل ثلاثلا مويلا يلا ربقلا ةسارح رمف د موقا مايا

 + نوفرعت امك ربقلا اوعْراو اوبهذا سارح مكدنع سطاليف' مهل لاقف * يلوا نم ارش ةريخآلا ةلالصلا نوكتف
 ظ * سارحلا عمم رمسسلا اومتخر ريغ تعا اوضمف

 / ىو يسم ١ نامي اع

 رويل : نعال نمثل 00 رولا ف جى ماسالا ندع 7 ىرعطاع (/ نوح اينو
 ل انا يلا ( ارعنيل< يرخألا ميرمو . 3 كنا ثنوبسلا دحا ةعبص تربسلا ةيشع يو

 هرظنم ناكو #* هقوف سلجو ربقلا باب نع رجع | جدو ٠ عب .اميسلا نم" لزن ببرلا ثالم نال تناك دق ةميظع
 دق امتنا اناخأ ال نيتدرملل لاقف ا اراض سارع برطسأ هفوخ نمك يا سيبا 0 قربلاك

 + امكل تلت مت اذناه >_هنورت كانهن ليلجلا يلا مكّقبسي "فوط تاومالا نم ماق دق هنأ ةذيمالتلا 1 ابهذاو
 احرفا لاقو اًمهلبقتس دق عوسيب اذاو #* هذيمالت اربختل نيتعرسم اتناك ميظع حرفو فوخبب ربقلا نم اتضم املف
 كانهن ليلجملا يلا اوبهذُيل يتوخا املعاو ابهذا افاحختأ ال عوسي امهل لاق ذينيح. الكل اتدجسو هيمدق اتكسمان
 خويشلاب اوعمتجاو د ناك املكب ةنهكلا .اسور اوملعاو ةنيدملا يلا اواج سارغا نم موق اذاو اتبهذ املف_رخم ينوري
 دنع اذه عمس اذإو + ماين نعنو هوقرسو اليل اوتا هذيسلت نأ اولوق اولاقو '( ةعنتم ةمق دنعلا  ارطغاو. اورواختو
 : موبلا يلا ذوهيلا يف ةملكلا هذه سعاد مهوملع امك اوعنصو هةصفلا اوذخاف + مل ٌرْيغِب مكانلعجو هانعتقا دياقلا
 * كلشن مهضعبو هل اوادجم دوار املف + عوسي مهرما يذلا لبجلا يلا ليلجلا يلا اوضمف ذيملتلا رشع دحا اماف
 بالا مساب مهو دمعو ممالا لك اوذملتو اوبهدا :* ضرألا يلعو ءامسلا يف ناطلس لك تميطعا الياق مهملكو خوض ٠ ءاحو

 * نيما روهدلا لامك يلاو مايالا لك مكعم اذناهو هب مكتيصوا ام تاج مهرملعو * سدقلا حورو.نبألاو
 |روراطن ع لنك 0

 0 ليها مث



 ع ارك ح ع 00 له "0 /و و

 يقرب سوقنا ليج

 را , 00

 والا م
 ممم 0 يسم يووم منول ,ىييمورعسا" نونأع 1و ا ا 0 و لاباس 1 2, (منهسومأغ كر مم مو نم فممم مسا

 1 نت تمت هلل بأ ُميسملا عوسي ليجأا. ودب
 زركيو رفقلا يف دمعي انحوي ناك 0 ا ساطي ايار ممل + كمادق كقيرط

 رهن يف هنم نودمتعيو ميلشروا لها لكو اذوهب ةروك لها عيمج هيلا جرغ ناك # اياطغلا نارفغل ةبوتلا ةيدومعمب
 لسصعو دارملا ةماعط ناكو ةيوقح يلع مداب اقطغمتمو للبالا ِرَبَو نم انحوي سابل ناك» * مهاياطخ# نيفرتعم ندرالا
 . ءاملاب مكدمعأ انا * هيافح رويس لجل ينحنا نا الها تسلو ينم يوقإ يدعب يتاي يذلا الياق رشبي ناكو :: ربلا
 + انخوي نم ندرالا يف غبطصا» ليلجلا ةرصان نم عوسي ءاج مايالا كللت يف ناك»و * سدقلا حورب مكدمعي وهو
 الياق تاومسلا نم توص عم ه#* هيلع لزن دق ةمامعلا حورلاو تمقشنا دق تاومسلا يار ءاملا نم دعص ةعاسف
 ارابن نيعبرا ةيربلا يف ماقاو # ةيربلا يلا حورلا هجرخا'تمقوللو * تررس كب يذلا بيبحلا ينبا تنا

 يلا عوسي يلاو انحوي سبح نا دعب نمو  همدختت ةكيالملاو شوحولا عص وهو ناطيشلا نع ببرج ةليل نيعبراو
 ربع املف * ليجنالاب اونعإو اوبوتف هللا توكلص تمبرقو نامزلا لمك دق الياق #* هللا توكلم ليجناب زركي ليلجلا
 يناعبتا عوسي امهل لاقف + نيدايص اناك امهنال رعلا يف امهكابش نايقلي هاخا سواردناو ناعمس رظن ليلهلا رم ىلع
 هاخا انحويو يدبز نب بوقعي ياو اليلق راس املف د ةاعبتو يمقولل امهكابش اكرتف #2 سانلا ناديصت امكريصال

 املف * هاعبتو ريما وسو وين دوا يطع ديا دوو ل ا

 يرمانلا عوني ب ادعم تلا اجابات * 00 0 ا + باتكلا لدمك
 هعرصف * هنم جرخاآو كثلاف ددسا الياق عوسي هربتناف * هللا سودق اي تمنا ىم ىمفرع دق انكلهتل انه تميتاا

 ميلعتلا اذه وه ام نيلياق اضعب مهضعب ابطاخم عمجلا نمهيف * هنم جرخو ميظع توصب حاصر. سمجنلا حورلا
 تكتقوللو لولا د نا كر * هعيطتف ةسمتلا ماورالا رماي ناطلسب هنال ديدجلا

 ةرمح# ةاقلم ناعمس ةامح تناكو #* انحويو بوقعي هعمو سواردناو ناعمس تيب لخغدو لفعحلا نم جرخ
 ' ءامملا ناك امض * مهمدخت ناكو ذينيح يمهل اهتكرتف اهساقاو اهديب كلسماو مدقتف .* اهلجا نم هل اولاقف

 ,وساب ناك نم نيريثك ءارباف + ينال لم فيعمسا ايلك ةيؤقلاو * نيناجعلاو نيموقسملا :ميمح هيلا اومدق
 يلا جرخو ماق ةادغلاب ادج ارح # هايا اهفرعمل قطنت ابعدي ملو جرخا ةريثك نيطايشو ضارمالا فانساب لاح
 لاقف #2 كنوبلطي لكلا نا هل اولاق هوذجو املق د# هنوبلطي هعم نمو ناعمس ناكو * كانه يلصي ناكو ةيربلا

 يف رشبي لبقاو * تيفاو اذبل يناف اضيا كانه زركنل انم ةبيرقلا ندملا نم رخآ نكاسا يلا انب اوريس مب

 نأ تردق تييش نا ديس اي الياق هيلا ابلاطو هل ادجاس صربا هافاوف > نيطايشلا جرخبو ليلجلا لك يف مهعماج#
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 0 معلا /_ مسن هم 0 290 ب عدل ران م هس 5 / مسا 1 0 مو 5008 1
 ا د ربطو تمقولل صرَبألا كلذ رم * /هطاق نة هل لاقو ها هدي دفمو هيلع نشسوتش + قرب طت

 >هاناهخأ ىو نأ اننا تري يع نازل برقر هج وللا رنأل ىقمأ لو اذا دار 3 * تمقولل

 لك نم سانا هيلا عمتجاو رفقلا يأ ءاجن ارهاظ هنيدملا لخدي ناردقي مل عوسي نأ يتح هرما .عاذا جرخ املف

 * عضوم

 5 5 يلا لصنلا
 : غر ومعمل“ 1 0 و رب مسع 0 م 2001 0 نإ هلع ناب

 هيلا هب اولخدي نا اوردقي مل املو دل 2 اواهت مبملكي ناكو اضيأ بابلا 0

 د ناك يذلا 0 اولدو هين ناك يذلا تسلا فنا ربقثو وطسلا يلع اودعص عمجلا لا نم

 00 ع 0 و + مهيولق يف اوزكنن انولج

 لوقا نا وا كاياطخ كل .ةروفغم علمملل لاقي نا رسيا اميا * مكبولق يف اذهب نوركفت اذامل مهل لاقف مهركف هحورب
 00 كلذل لاق مث راطخا رفعي نا ضرالا يلع ناطلس ناسنالا نبال نا اوملعتل ةايطلو كريرس لمحاو 1

 + ههفلعو نجت ' محلا تس رولا احلا نو * اذه لثم طق انيار ام ىيلياق هللا اودجو مهعيمج
 تيب يدم رد اينو * هعبتو ماقف ينعبتا هل لاقف ريشعتلا يلع اسلاج ءافلح نب يويل يار ازاتج وه امنيبو

 دوأرف نويسيرفو هبتك # هوعبت دق ريثك ناكو هذيمالتو عوسي عم نييكتم ة ةاطغلاو نيراشعلا نم نوريثك ناكو يويل
 عوسي عمشسفا + ةاطغلاو نيراشعلا عم برشيو..لكءاي مكملعم لاب ام.هذيمالنل اولاقف نيراشعلاو ةاطخلا عم لكءاي
 * ةبونلا يلا ةاطخغلا لب راربالا اوعدال تا مل ضارمالاب نوبذعملا نكل -.ابطالا يلا ءاحصألا .جاتح ال مهل لاقف كلذ

 ال كذيمالتو نوموصي نييسيرفلاو انحوي ذيمالت لاب ام هل اولاقو اواجيف نوموصي ند انحوي غيمللت ناكو
 سورعلا هيف نامز لك مهعم سورعلا 00000- نا سرعلا ونب ريهتسا له الياق عوسي مهباجاف * نوموصي
 ابوث ناسنا عقري ال هنأ امك * نوموصي ديديعل هاا سورعلا عفترأ نأ مايأ يتاتس لب * أوموصي نأ نوزهتسب 3 مهعم

 بصنتو قاقزلا قرغتت الا ةميدق قاقز يف ةثيدح رمخ بصت ا * هقرخبف يلابلا ديدجلا طحش الا ةديدج ةقرخب 0
 هذيمالت ءادب عورزلا نيب تمبسلا موي يف يشام وه امنيب ناكو د كتب ىاتز 4 .ةيردقلا رتغلا نيبصت ليررمعلا |

 لاقف ه * لح ال ام تبسلا موي يف نولعفي فيك رظنا نويسيرفلا هل لاقف * نولك ءايو البثس نوكرفي نوشام مهو

 ميظع راذيبا ناك دا هللا تبي لخد نك * هعم نمو جاتحاو عاج ثيح دوأد عنص ام طق متارق امأ مهل

 تمبسلا مهل لاق مث #* هعم اوناك نيذلا يطعاو طقف ةنبكلل الا هلكا لح ال يذلا ةمدقتلا زبخ لكءاف ةنهكلا
 تلا بر وه ناسنالا نبا نذاف ا لجال' ناسنالا ال ناك ناسنالا لجا نم

00 5 

 .ويمور/ ا“ كل م ممفت . تف

 فرق 0 ش و 0 27 7 م“ ب
 ش / و ع 00 64 0 / / ىهفاعا] / م عم -- دل. ىلصفإلا 0 ا لمسسع» ,/ورإو الح“ هم سس

 اقف“ ا لا ول * ةسباي هدي الحر كانه : اس اضيا لخدو

 ملف كلبت ما صلخت سفنا رشلا مآ حالصلا لعف تمبسلا يف زوجا مبل لاقو # ِطَسْولا يف مق ديلا سبايلا لجرلل

 نويسيرفلا جرخ * هدي توتسإف ادامف كدي ددمأ لجرلل لاق مث مهبولق امعل انيزح امضغم مهيلا رظنف د ومسكت

 عمج هعبتو رجبلا يلا قلطُنإف هثيماتو عوسي اماف * هوكلهب نا يف نيرماوتم نييسدوريهلا باستا عم تقؤلل
 اوعمس امل اديصو روص نم ريدك عمجو ندرالا ربع نمو مودأ نمو ميلشروا نمو # ةيذوهيلا نمو ليلجلا نم ريبك
 ءاربا دق ناك هناف * دومحزي اليل عومهلا لجا نم ةيبسملا اومدقي نا ا هيلا اولبقا كَ اهب



 1 0 5 ' رع.لد اذ 3 7 هزوهم# 7 50 6
 دوار ذا اوناك ةسجن حاورأو 34 0 تنناك نيذلا تللذكو # ةوسملبل ارعقي 0-0 رن اوناك نيريدك

 نيذلا اعدو لبجلا دعص ا هلعف اوربظي الا اريثك مهرهتني ناكو 53 9” وه تنا نيليلق 0 ' وطقس

 ١ سجرناوب امهامس هاخا 5 يدبز نب بوقعيو * .ارغصلا ناعمس يمسو * نيطايشلا جارخأو يم .انغ

 ادوهيو * 00 ناعمسو ءادتو ءافلح نب بوقعيو اموتو يتمو 000 سبليفو سواردناو  دعرلا 3 وه يذلا

 لكو #* . اناطيش ير 39 نامي ردن 35 لاثماب 0 لاذو مه 8 ريطابلا عض نيطايشلا سين

 5 23 101 1 يال نك لاا نادل لل للاب دا ا

 اياطغلا نم رشبلا ينبل رفغي ,يش لك نا مكل لوقا نيمأ » هتيب بهني ذينيحو اللا يوقلا طبري نا الا هعاتم
 + ميادلا باقعلا مهب لحا لب دبالا يلا مهل رفغي 21 سدقلا حور يلع نوف دجحلاو »* هنوفدجحل يذلا فيدهتلاو

 ' اسلاج عمجلا ناك» # هنوعدي هيلا اولسراو اجراخ اوفقوف هتوخاو هما هافاو مث »* اسجن احور هعم نا :نولوقي مهنال
 هلوح سولجلا يلا رظنو * يتوخأو يما نم الياق ' مههاجاف 4 0 احراخ كنوخاو هك 0 اه هل اولاقف هاوع

 عبارلا لصفلا

 عومجلا يمناكو سلجو رجلا يف ةنيفسلا بكر هنأ يتح ريبك عمج هيلا عمتجاف رمجلا دنع ملعي ضيا ءادبو
 امنيبف * عرزيل جرخ عراز اوعمسا # ةميلعت يف الياق ةريثك لاثماب مهملعي ناك» * رحبلا لحاس ىلع اهلك
 ضرا قمع“ هل نكي مل ثيح افصلا يلع طقس ام هنمو #* هلكءاف ريطلا يتاف قيرطلا يلع طقس ام هن عرزي وه
 طقس ام هنمو #* لصأ هل سيل لا فج ترتحاو سمشلا تمقرشا امل * ضرا قمع هل.سيل داو تمبن هتقولف

 يعنو دعصو ةرمث يطعاف ةديح ضرا يف طقس ام اضيأ هنمو © ةرمتي قدا ملل هيلع دراعلا توغل هنت فلرخلا يا

 نيذلا هلاس درفنا املف * عمسيلف ناتعماس نانذا هل نم لاق مث + ةيام رخاو نيتس رخاو نيثلث ءاج دحاوف
 لاثمالابف نوجراغلا كيلواو هللا توكلم رس ةفرعم متيطعا متنا مهن لاقف ٠ * لثملا نع رشع ينثالا عم هلوح اوناك

 + اياطغلا مهل رفغتن اوعجري اليل نومبفي الف نوعماسلا عمسيو نورصبي الو نورظانلا رظنيل + ,يش لك مهل نوكي
 يلع يذلاف * مالكلا عرزي يذلا وه عرازلا » لاثمالا عيمج نرفرعت فيكف لذثملا أذه متفرع اما مبل لاقو

 اضيا كلذكو # مهبولق يف ةعرزملا ةملكلا ذخاي ناطيشلا يحي مهعامس لاح يفف ةملكلا عرزت ثيح قيرطلا
 نامز يلا لب لصا مبيف اهل سيلو #* حرفب اهنولبقي تقوللف ةملكلا اوعمس الا نيذلا مه افصلا يلع اوعرز نيذلا
 نوعمسي نيذلا مه كوشلا يف اوعرز نيذلاو * تقولل نوكشيف ةملكلا ببسب قيض وا درط ضرع اذا ريسي
 الف ةملكلا نوقنضي اهوكلاس مه نيذلا تاوهشلا ةيقبو ينغلا ةعيدخو رهدلا اذه مامتها ا » هملكلا

 نيتس رخاو نيثلث دحاو نورمثيو اهنولبقي ةملكلا اوعمس اذا نيذلا مه ةديجلا ضرالا يف خرز يذلاو + مهيف رمثت
 * ةرانم يلع عضويل سيلا ريرم تمحت وا لايكم تمن: عضضويو جارس دقوي لعل مبل لوقي ناكو # ةياعرخاو
 اذام اورظنا اضيا مهل لاق مث * عمسيلف ناتعماس نانذا هل نم * ىنلعي ال موتكم الو ربظي ال يفخ سيل كلذك
 دخوي ةدنع يدذلاف هل 0 نأ. »* نوعماسلا اهيا نودازتو مكل لاكي نوليكت يذلا ليكلابف نوعمست

 وهو لوطيو ومني عرزلاو راهنو اليل موقيو مانيو * ضرالا يلع هعرز يقلي ناسنا لثم هللا توكلم اذكه لاقو  هنم
 عصي فيئيح ةرمثلا تمهتنا اذاف * لبنسلا يلتمي مث البنس مث ابشع الرا ةرمثلاب يتات اهدحو ضرالا نال  ملعي ال
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 اذا يتلا لدرخ ةبح هبشت  اهلثما لثم يابو هللا توكلم هبشا اذامب لاق مث # داصحلا غلب هنال لجدلا
 لوقبلا عيمج نم ربكا .تراص تدعصو تعرز اذاف * شرالا يلع يتلا اهلك بوبحلا رغصا يهر ضرالا يلع تععرز

 بسح يلع مهملكي ناك يذكه لاثمابو # اهلظ تمحت نكست نا ءامسلا رويط نكمي يتح اماظع انوصغ عنصتو
 يف مهل لاقو * هذيمالثل عيمجلا رسفي ناك ةولخلا ينو مهملكي نكي مل لثم ريغبو #* هعامس نوعيطتسي اوناك ام
 ؛ رخآ نفس مهعم تناكو ةنيفسلا يف مهعم هوذخاو عومجلا اوكرتف  ربعلا يلا انب اوضما ءاسملا دنع مويلا كلذ
 دوظقياف ةداسو يلع اهرخوم يف ميان وه» * يلتمت تداك يتح ةنيفسلا لخدت جاومالا تناكو ةميظع حاير تنناكف

 راسو ميرلا تدهو نكسف نوكسلاب رجلا رماو ميرلا رجزو ماقتف * كلهن انا ًانرما كينعي اما ملعم اي هل اولاقو

 + هناعيطي رحبلاو ميرلا يذلا
 سماحملا لصفلا ظ ظ

 جور هيق رباقملا نم ناسنا هيفل تقولل ةنيفسلا نم جرخ املف * نييسجرجلا ةروك يلا رحبلا ربع يلا ءاجو
 لسالسلاو دويقلاب طبري ناك ةريثك تاعفد هنال * لسالسلاب هدشي نا ردقي دحا نكي ملو روبقلا هنكسم ناك * سجن
 لابجلاو رباقملا ف ميصي ناك اراهنو اليل نيح لك» #* هللذي نا دحا ردقي الو دويقلا رسكيو لسالسلا عطقي ناكو
 عوسي اي يعم كل ام الياق ميظع توصب حاصو * هل دجست رداب ديعب نم عوسي يار املف * ةراجبعلاب عطقتيو
 مث . * ناسنالا نم سجنلا حورلا اهيأ جرخا هل لاق دق ناك هنال * ينبذعت الا هللاب كيلع مسقا يلعلا هللا نبا

 وحن كانه ناكو #* ةروكلا جراخ مهلسري الا اريثك هيلا بلطف # ريثك انال يمسا نواجال لاقف كمسا ام هلءاس
 نذاف # اهيف لخدنل ريزانغنلا يلا انلسرا نيلياق نيطايشلا لك هيلا بلطف * يعرت ةريثك ريزانخ عييطق لبجلا

 رجبلا يف عقوو فنبهك يلع هلك عيطقلا يلاعتف ريزانمنلا يف تلخدو ةسجنلا حاورالا تمجرخ تنقوللو عوسي مهل

 ام اوريل اوعرساف لوقحلاو ةنيدملا ين نم اوربخاو ريزانغتلا ةاعر بربف د رجلا يف اوقنتخاو نيفلا نم وحن اوناكو
 نيذلا مهربخا مث * اوفاخف افيفع اسبال اسلاج نواجال هب ناك يذلا نونجسملا كلذ اوارف عوسي يبلا اولبقاو * ناك
 بللط ةثيفسلا دعص املف »* مهدودح نم فارصنالا هنولءاسي اودبف ة* ريزانخلاو نونجملا رمأ ناك فيك اورصبا

 هتمحرو كب برلا عنص كلها فرعو كتيب يلا ضما هل لاق نكل هعدي ملف + هعم نوكي نا نونجملا هيلا
 يلا ةنيفسلا ف عوسي ءاج املو . # مهعيمج بمهعتث عوسي هب عنص امب ندملا رشع يف زركو بهذف »* كايا

 دعس هآر املف سرياي همسا ةعامجلا .اسور دحا هيلا ءاجو د رجلا دنع ناكو ريبك عمج هيلا عمتجا اضيا ربعلا '

 : صلغتن اهيلع ثلدي عصتف يتات نكل توملا تبراق دق يتنبا نأ اياق اريثك هيلا بسلطي ناكو * هيمدق دنع
 هق #* ةئس ةرشع يتنثا ذم مد فيزن اهب ةارما اذإو * هنومحزي اوناكو ريبك عمج هعبتو هعم بهذف # ايحبو
 يف تااج عوسيب تمعمس املف #* اعجو دادزت لب ةحار دج ملو اهل املك تقفناو نيريثك ءابطا نم تينا

 اهمد نايرج عطقنا تقوللف + تصلخ هبوث تسبم نا اهنا ركفت تناك اهنال # هبوث تسملف هفلخ نم عمجلا
 لاقو عمجلا يف تفتلاف هنم تمجرخ يتلا ةوقلا عوسي ملع تقوللو # اهياد نم تارب اهنا اهمسج يف تملعف
 تلعف ينلا كلت يريدل رظنف * ينسم نم لوقتفا كلم>زي عمجخلا يرت اما هذيمالت هل لاقف * يبوث سمل نم
 ايااهل لاقف قحلت هل تلاقو هيلجر يلع ترخو تااوف اهب عنص امب اهملعل تدعتراو ةارملا تفاحن #»* اذه

 نيلياق ةعامجهلا سيير يا اج ملكتي وه اميفو * كياد نم ةافاعم نينوكتو مالسب يضماف كصلخ كاناميا ةنبا

 ملو * طقف نما. فغت ال ةعامجلا سييرل لاق مالكلا عوسي عمس املف + ملعملا ينعت !ذامل تنتام دق كتنبا نا

 مهياكبو مهبارطضأ رظنو ةعامجلا سيبر تيب يلا ءاجو * بوقعي اخأ انحويو بوقعيو سرطب الا هعبتي ادحا عدي
 جرخاف كلذل اوكعتن » ةميان يه لب تممت مل ةسصلا نوكبتو نوقلقت انامل مهل لاتو لخدف : ةريثكلا مهتلولوو
 1 ش 10-2 1



 يطق
 00 لا ل 2001 0 يدع مات 7 0 ,

 - اطحص

 ماطعا دحأوف 3 قاطعا هل 0 3 نآسنا لثمك د ةعاسلا ل مويلا 0 ا مناف. 7 ,رهسأف
 تانزولا سمس ذخا يذلا يضمن + تمقولل رفاسو هتوق ردق يلع مهنم لك هنزو رخاو نيقنزو رخاو تانزو سمخ

 ةنوولا ذخا يذلا أساف 1 نيترخا نيتنزو ممبر نيتنزولا ذخا يذلا اذكهو »*رخآ تانزو سمخ ميرو 4 0
 ذخا يذلا .اجن ”# مهبساح ديبعلا كيلوا ديس ءاج ريبك نامز دعب مث * هديس ةضف نفدو ضرآلا يف

 3 اهتحار رخآ تانزو سمخ اهو يننيطعا تانزو سمه هبئر اي ًالباق رخآ تانزو سهج يطعاف تانزلا سمخ

 + تلديس عت لا لخدا ريثفإا يلا ا ياس لا ادعي ا هديس 4 ا

 ةنزوا نخأ يذلا .اهن را تل حيس حرف يل لغد ريثكلا يلع انيمأ عتلميقا انا لدلفلا فتدجم انما اهلاص 0
 ىتمريضمو ترفغن 0 ا ناسنا كنا ىتسملع ديس اي لاقو

 .. ام دصحا ينا تملع . نالسكلا وسلا دبعلا اهيا الياق هديس هباجاف * يدنع كلام اذوهر ضرالا يف كلام تنفدف
 رهو مو ”

 "< هحار عم يلام ذخاو يتأ تنكو ةدياملا يلع ينسف لع نا كمرْلي نأكف *رفبا مل شيخ نم عمجاو عرزا مل
 رسل * هجم ام هنم ذوي هل سيل نمو دازيو يطعي هل نملك نلا « تانزولا رشع. هل يذلل اهرطعأب نزولا هنم اوذخ ._

 ا

0 

 1/7 حيمجو ةدجم يف ناسنالا نبا ءاج اذإو * نانسلا ريرص .اكبلا ثيح..ةيناربلا ةملظلا يف راجل .وسلا دبعلاو 20 يم

 1 , وفي امك ضب نم مهضعبٌريف ملا لك هيلا عج + هديبم يسرك ىلع سلمي ذينيعت دعم راهطالا هتكيالم
 0 ل 245 ذينياخو + سي نم وادب هيمي نم تارا يقيو 0 .اذَلا "نم فارغا يعارلا

 ىلع عمسوب 6 معتم

 ترح ديدح * يلا م د يل ٍلومت دعف 5 نوف نارتو 6 قرا سك ير نيف

 راعلا يلا ىيعطم اي يع اربهذا 0 د ليئيح ”ه معلعف :يبف رافملا دوه يتوخا دحاب ومنعت يلا
1 

 ينووات ملف تسنك ابيرغو * نوقشت اع * ةدوئجو سيلبال ةدعملا َةَدَبَوْملا
 ناشطع وا اعياج كلانيار ينم بر اي نيلياق نوبيجب ذينيح * لوروزت ملف اسوبحتو اضيرمو وسكت ملف نايرعو
 دحاب اولعفت مل ذا مكل لوقا نيما الياق مهبيجي نينيح- * تمد ملف اسوبحت وأ اضيرموا نايرعوا ابيرغوأ»

 * ةديوملا ةايعلا ١ ن دصلا ءادلا باذعلا .لا .ال نيف 5 اصلا
 7 52007 م/م هس 6 0/4 معو 1 ا : اع ري 7 مم همر قع 0 ي در ءاوه

 0 ل م م

 000 سمداسلا لصفلا
 5 200 0 /ام مم 0 5 و9 وعل مي عم 7 0 و ]4 4 رع ألو نإ تع / 6 رواه ع ط4 0 ا : ع

 ا,رواشتف + انيق 5 لاقي ىذلا ظبكلا سييرراد يف بها بياشم هو ةنهكلا ٠ .ابور عمتجا فيذيح * بلصيل

 تيب يف عوسي ناك + تعشلا يف سجس نوكي اليل دكا رف سيل اولا * هولتقيو رْكْمِب هوكسميل عوسي يلع
 :املف 2 يكتم وهو همار يلع هكضافاف نمثلا ريذك بي ةروراَم اهعم ةارم تاج » صربألا ناعمس تريب يف اينع

 1ر1

 00 + نيكاسملل يطعيو ريثك نمثب اذه عابي نا يبي ناك دك © فلدلا اذه اذامل ىيلياق ١ اومقتمقت كلذ نيعالتلا ير
 انا اماغ نيح لك مكعم نيكاسملا ناف * اديج المع يب تملمع دقو ةارملا نوبنوت اذامل مهبل لاقو عوسي ملعف

 ثيح هنأ مكل لوقا نيمأ « يدل يدع نحبك اذه تسانا اعنا هكر .* نيح لك مكدنع تسلف

 يذلا رشع ينثالا دحإ ذينيدح .ابل اراكذت ةأرملا هذه هتلعف اس ركذي ملاعلا لك يف ةراشبلا هذبب زرك ام

 0 اوررقن ملا هملسأ انأو 6 ادام 3 لاقو . رع ةدهكلا 0 يلا 000 ا

 نا



 310 هسا 3و ١ نمجأع مرح دع فوط يل نا
 رعي كعمل دل اووف ىف ىلا ةيدملا يلا اوبكلا مهل لاق « ةلكراتل مصقلا كلل لعن نأ ديرت نيل اولاقو وسي

 + مصفلا اودعاو عوسي .مهرما امك ذيمالتلا لعفف * يذيمالت عمم مصفلا عنصا ثادنعو برتقا دق ٍنامز كل

 مكنم ادحاو نإ مكل لوقا نيما مهل لاق نولكءاي مه اميف»و # اذيملث رشع ينثالا مس”اكتا ءاسملا ناك املو
 يعم هدي ْسُمَقُي يذلا" ةياق بداجاف * بر ايوه انا يلعل لوقي مهنم هر ا ا ل خ يملي
 ناسنالا نبا ملسي يذلا ناسنالا كلذل ليولا هلجا نم بمتك امك ضام ناسنالا نباو + ينملسي وه“ ةنطملا يف
 مه اميفو * تملق يمنا هل لاق ملعم اي وه انا يلعل الياق هملسس انوهي هباجا «* ناسنالا كلذ دلوي ملول هل ديج

 . امك فخا مث * يدسح وه اذه ناف اولكف اوذخ لاقو هايا هذيمالت يطعاو همسقو هكرابو ازبخ عوسي ذخا نولكءاي

 + مهاياطخ ةرفغمل نيريثك نع قارهي يذلا ديدجلا دهعلا يمد وه اذه 0 لاقو مهاطعأو ركشم
 توكلم يف اديدج مكعم هبرشا هيف يذلا مويلا كلذ يلآ ةمركلا هذه ريصٌع نم نآلا نم برشا ] يننا مكل لوقا

 ., م وم املا ا مو ا يلا + نوقيرلا لبج يلا اوجررخ اوكراب املو * يبا

 مهعيمج كش نأ اليات سرطب هباجاف * ليلجلا يلا مكقبسا يتسايق .شعب نمو ه#* منقلا قرفتتف يعارلا بيرضا
 شملت يدصم كيدلا ميصي :نا لبق ةليللا هذه يف نأ كل لوتا نيما عومي هل لاق « انآ كشأ مل كيف

 56 ءاح ذيديح + ةيملاتلا عميمج لاق يذكهو تلادعجا ام كعم تروسا نا تميجلا ول سرطب هل لاق + ةعئاننا

 'يالاو سرطل .ةعم ذشاو ا يلصأ يضمال اوسلحا ه لاقف هين يعدت هير يل مبعم 1 انه انهاه اوسلحا هذيملانل اهسح

 .* يعم اورهساو انهاه اوثكما تدوملا يتح ةنيزهل يسفن نأ مهل لاق ذينيح * بيناكيو نزح ٠ ل
 « تتداراك ىكل يتداراك سيلو ساكلا دذه ينزتلف عامي ناك نا ةبا اي اياق ايلصم هيج وب ايلف دعتبا مث

 اولخدت اليل ارلصو اورهسا #* ةدحاو ةعاس يعم اورهست نإ متردق اص سرطبل لاقف اماين مهدحوف هذيمالت يلا ءاجو رس.
 ربعت نأ عاطحسي ال ناك نا هبا اي الياق يلصو يضم ةيناث اضيا + تقِعَتف دسجبا اماو ريثعتَسَمف ىرلا امأ براجتلا سميت"

 + ةليقث تناك مهنويع نال اماين مهدجوف ذيمالتلا يلا اهيا ءاجو + كتيشم نكدلف اهبرشا يتح ساكلا هذه ينع *-
 نالا اومان مهل لاقو ذيسللتلا يلا ءاح ذيديح + اليا هلاق يذلا لوقلب ةضد ثلاث يلو امي يش مهرتف
 ”" « ينملسي يذلا هببردقا دقف قلطنن اوموق + ةاطخلا يديا يف ملسي ناسنالا نباو ةعاسلا تببرتقا دقف اوعيارتسأو
 قا اج تستر © وكساف ره ره هللا يذلا يا ةدقح ما حا اذيبي بيب عر اوم

 0 1 ا يا تاي سامعما ويس

 يلا بسلطا نأ عيطتسا ال يننا نظتإ * كلهي فيسلابغ بفيسللاب ذخا نم لك ناف د ُدَقَع يلا فيلا .ددرأ عوسي
 .« نوكي نأ يغبني اذكه نا ةنلعملا بتكلا لمكت فيك نول . + ةكيالملا نمأتْوَح رشع ينثا نم رثكا يل ميقيف يبا
 تمذك موي لك ينو ٍنركسمنل يضع, بفويسب يلا متجرخ ّنمْل لثم انا له حمجلل عوسي لاق ةعاسلا كلت فو
 ملك ديملللا مرا ديادح .انبنالا برغل لمعت ناك اذه نان هن ملراصملا نار ملعأ املاح لارا نا لدم

 - لْفَحَملاو حويشلاو ةنهكلا ءاضررنل حفلا رطحيا را عم سلجو لخدن هيلا يري راد يلا دعب نم سرطب
 ب نيلياق نبا اريخاو نوريثك روز .دوهش ءاج + اودججم ملف هولتقيل روز ةدأه ا نويلطي اوناك لك

 سنا تمنك نأ يتلا هللاب كيلعب ثا ةثهكلا سيير 2 لاقق انكاس ناك عوني ناو * كيلع الع هن دبش
 اسلاح ناسنالا نبأ نورت نلا نم مكنا مكل لوقأ لب تملق تينإ عوسي هل لاق * انل لقف يعلا هللا نبا ميمملا
 دوهش ىلا انتحاح ام ففدج دق لاقو هبايث ةنهعلا سيير قف ةينيعع #* ءامسلا باس“ يلع ايتاو ةوقلا نيمي نع

 ظ ” تو ْ :

 م



 اوس أل يا 1 ومع نيس مو م 416 ملت  /إ + [مهر اتسم ين نه يلسفل رايعأذ
 0 تايم 00 92 كولا تبتتسمل هنأ نيلي 0 اذامف + فيدجتلا متعمس د اه
 3 رج هيلا تااعف اسلاج رادلا عاق يف سرطب ناكو * كبرض يذلا نم ميسملا اهيا انل بسنت نيلياق 0
 ت0“ يلا رخو + نيلوقت ام يردا ىمسل الياق عمبلا مآدق ركن اف رك يليلجلا عوسي عم تنك اضيا تناو هل تلاقف

 تسلل يلا فلو ركنا اضياو * يرصانلا عوسي عم ناك اضيا اذهو كانه اوناك نيذلل تملاقف يرخا هتءارف بابلا
 ةينيح * تاربظي كمالكو مهنمل اضيأ تمنا كنا اقح سرطبل اولاقو مايقلا ءاح ليلق دعبو د ناسنالا اذه بفرعأ

 هنا عوسي هل هلاق يذلا مالكلا سرطب ركذف * كيدلا حاص تمقوللو ناسنالا اذه فرعا ام ينا فلحتو نعتلي ءادب
 + أرم ه4 يو اجي جرخت تارم ثلث ينركنت كيدلا ميصي نأ لبق

 ل ا

 او عباسلا لصفلا
 رك ناك كاي لاسر دن 7 6 ما م01 ممم ل هم ير وم ستيب مس وفل

 سطاليف يلا هب اوضمو ةوطبرف 7 ! عوسي يلع بعشل خويشم ةنهكلا ءاسور عيمج رواشت دغلا ناك املو 50

 * حويشلاو ةنهكلا ءاسور يلإ ةضفلا نيثلثلا نأعأو مدن نيد دق هنأ هملسا يذلا اذوهي يار امل ذينيح * ديأقلا 0“ م. .هكسو»
 جيشا يضم مث لكيبلا يف ةضفلا ”ُنرْطف يا وا عاب يس وا لس درس دوو

 لقح اهب اوعاتباو 0 عب ها واد سرا يووواعللا 7

 يبنلا .ايمرا نم ليق ام مث َديْنيح  مويلا يلا مدلا لقح لقحلا كلذ يعد تلذلو  .ابرغلل ريم /
 كلذك برلا يرما امك راغفلا لقح يف اهرعفدو * ليارسا ونب هيلع طراش يذلا يكزلا نمث ةضفلا نيدلثل اوذخا
 اميفو +« تلق تنا عوسي هل لاقف فرهيلا كلم وه تنناا الياق ديافلا هلاسف دياقلا مآَوَك عوسي ماقف * . لوتا

 + كيلع هب نودهشي ام عمست اما سطاليف هل لاق ذينيح رج يشب مهبجت مل حويشلاو ةنهكلا .اسور هيلع فرقي رس
 ناكو * اودارا نم اريسا ديع لك يف ممجلا قلطي نأ ةذاَع دياقلل نأكو انجي دناقلا بيتك هداك دج لذ

 ما هر قلطا نأ نوديرت نم سطاليف مهل .يلاق نوعمتج« مه اميفو . * نابنراب يعدي ريسا اصل ذينيح
 ليلتي ةتآرم تلسرا رللَمْلا يلع سلاج وه اميفو + اًدَنْسَح ةرملسا امنا مهنا ملع راك دبل * ميسملا هل لاقي يذلا عوسي /
 لم“ ةويشلاو ةنهكلا ءاسورو * هلجا نبع ولعل يف اريثك ةليللا هلع يف يملا ين أف قيدصلا كلذ بتجت ةلياق هيلا يس“
 نينثالا نم مكل قلطا نأ نوديرت نم الياق دياقلا مهباجا هل نابنراب يف هولاَعي نأ عمجلا يلا اوبلط 700
 يا مهل لاق + بلصي مهلك اولاقف ميسملا هل لاقي يذلا عوسيب عنصا امف سطاليف مبل لاقن + ناينراب_اولاقف 0
 لسن ءام ذخا اسكت دادزي نكل . ةيغ مننل 1 نايف يلو املي * هيلصا نيلياق احايص اودادزاف لمع رش يملا

 انيلع همد نيلياق بعشلا عيمج باجاف * ريخأ متنا قيدصلا اذه 0م يننا لاقو عمجلا مادق هيدي
 مين نإ يلا عوسي ديأقلا دن ذخا ذينيح رس تجميل ةملساو عوسي دلجو نآبنراب قلطا ذينيح * انداللا يلعو

 يف ةبصق اولعَجو هسار يلع ةركرتو كوشي ني طي أورفضو ب رمح اًساّبل | ةوسبلاو ةورغو /# 7 .دنجلا هيلع أوعمجو مهم كمت
 اوبرصف هبصقلا اوذخاو ههجو يف اولفتو + كوبييلا كلم اي مالم نيلياق هب اوتو همادق مهب كر يلع اونهت مث هنيمي م”

 0 أميفو. رع بللصيل هب اوبهذو هبايث دوسبلاو سلبللا هنع اون هب. اوزه املف * ةسأر اهب

 وطعأ ١ ملا هريتسفتو ةلجاجلا يمسي اناكم هب اوتاو يع + ِهَبيَلَص لمحل هوريهسف ناعمس ةمسإ ايناوريق اناسنا
 يلا يف لبق ام لمكيلاهلع رتل يب بابل ايه لس امو ' + ايرشي نا دري هلوكق أذن رمب اطولشم الخ مس

 هت لذه ابوتكم احول هسأر قوف اولعحو + و كانه اوسلجو # اوعرتقا يسابل يلعو يبايث مهنيب اومستتا الياق

 0 ا هب نوزاته أ ناك»و #* هراسي- نع رخاو هنيمي نع ادخاو نيصا هعم اوبلص ذينيح * وهيل كلم عوسي وه

 اريعمم# هللا نيب تننا تننك ناو كسفن صلخ مايا ةثلث يف هينابو لكيهلا ضقان اي نولوقيو #0 مهسور نوكرتحيو نوندجحي
 نيرخآ صلخ # نيلياق هب نوزهي اوناك نويسيرفلاو حويشلاو ةبتكلاو ةنهكلا .اسوور يذكفو * بيلصلا نع لزناف
 ملكوت ناك نا * هب نمونو يرنل بيلصلا نع نآلا لزنيلف ليارسا كلم وه ناك نا هسفن صاختي نا ردقي ملفا

 مسا -

 ب



 هسا يم“ لإ مول 5 0 نعم همم لاووسك د تدمي /ممد ./رمعحم ماع 00 7 6 يا 0 66 م مد علا هش أ م خا ص 0 0

 نمو + هناريعي انك نع ام ىلا 00 اضيأ 0 * هللا ارب انأ لاق نل هبي نأك نا نلا هيمان هللا

 اهي

 كانه مايقلا نم 3 د ينتكرت انامل 9 ىلا ريس : يذلا ياتغناص اميل يولا يولا الياق 0 توصب
 ” انو ا و الخ اهءالمن ينفسإ ذخاو مهنم دحاو/ رس تقولو + * ايليا اعد هنا اولاق اوعمس امل
 دراهم رشي يشنافأ]“: /حورلا ملساو امنيا ميظع توصب عرسي خرصف __ مي وصاخيف يتاب ايليإ له رظننل هوعد اولاق نوقابلاو

 رم | نم نوريثكو تصقفت روبقلاو * تققشت الوكصْلاو تازإزت ضر او ِلَئَسأ "لآ قوف نم نينناب لكيهلا باه أ رابط ب ناسجنأ ' سرا

 ا امار + نيريتكل اورهظر مدقملا هتيدملا اولخال وهتمايق دعب نمو عقروتت نم اوحرخي_ < اوماق نوكزلا نيشيدتلا
 * هللا نبا وه اذه نأ اقح اولاقو ادح اوفاخ ناك امو ةلزازلا اورظن احل عوسي مو هعم اوناك نيذلاو .مياملا دياق

 نهنم يتاوللا + هنمدختو ليلجلا نم عوسي نعبتي نك أي ولأ نو ديعب نم نرظني تاريثك َةََي كانه نكو
 نسبي دارا نم لات لادا ءاج ءاسملا ناك املو * يدبز ينبا ماو اسوي ماو بوقعي ما ميرمو ةيلدجملا ميرم

 م 00 ؛ ةرهغص يف هسفنل هتعأ دق ناك ديدج ربق يف هكرتو -ايقن ياني هقلو كسلا فسوي ذخاف
 يلا دعب دقلأ قو 0 ل درس كانه نك * ينمو ربقل 30

 . * نوفرعت امكربقلا ا 0 9 2 0 0 ١ نازل نم ارش يالا ةللسلا نوت
 1 500 ظ * ساردلا عم مل ايمن ريقلا رو اوضمف

 . سأل وأ رويهص لت

 افلا لصفلا
 سما مناعرهس يم ان 6 نورشعلاو نم 00 جى رواج جى مادمساإلا يوقع ذى رياك ا ىلا
 ةلزلز اذا بقل رلطنيل يرخألا ميرمو " يلوممملا م تااح توبسلا دحا ةحعبص تزبسلا ةيشع 0

 ةرظنم ناكو + ةقرنا نلعي ربقلا بباب نم رهعا | يعدو ٠ .اجو ءامسسلا نم لزن برلا ثالم نال تناك دق ةميظع
 ع يح . * تاومالاك اورامو سارع بنر هفرخ نمف ع لا

 + امكل تلق وق اذن >_هنورت كي يلا مكقبسي اذوطو“ تاوملا 5 دق هنأ هذيمالتل الرف ابهذاو
 احرفا لاقو اًمهلبقَتس دق عوسيب أذاو * هذيمالت اريختل نيتعرسم اتناك ميظع حرفو فوخ# ربقلا نيم تضم املف

 كانهن ليلجلا يلا اوبهذُيل يتوخا املعاو ابهذا افاخت ال عوسي امهل لاق ذينيح. هج هل اتدج هيمدق اتكسمان
 دويشلاب اوعمتجاو + ناك املكب ةنهكلا ءاسور اوملعاو ةنيدملا يلا اواج سارعلا نم موق اذاو انبهذ ملف رج يننوري
 دنع اذه عمس اذاو #* ماين نكو هوقرسو اليل اوتأ هذيسالت نأ اولوق اولاقو "ا ةعنقم ةضف دنجلا ارطخاو أورواشتو
 د ميلا يلا نوهيلا يف ةملكلا هذه تسْعأَنإ مهوملع امك اوعنصو ةصفلا اوذخاف # مولر يغب مكانلعجو هانعتتا دياقلا
 5 :: مهضعبو هل اوادجس هوأر املف * عوسي مهرما يذلا لبجلا يلا ليلجلا 0 اماف

 * نيمأ روهدلا لامك يلاو ءابألا لك مكعم اذنادو هب مكتيصا ام عيمج اظفح مهوملعو «*  سدقلا رو نيلو

 | ع 0 6 6



 32 زلأ حج © ل لو 14 مو

 نيشرم ريح ليج

  00م١ 500

 0 لصفلا
 دج معلا 3 يمس ياريم سلم مومو 000 0 مل يوما سمم 2: مل 06 2 و. ةزكمس 2, ير ف 3١ 4ع قيم, يس ممسسسل

 زا ٌكهِجو ماما يلم لسرم !ذناه 0 'ءع هلك با ميسملا عوسي ليج. ودب

 ةركيو قتلا ن دفعي انعنوت ناك روب اب ياو يا وا *« كادت تنل

 رهن يف هنم نودمتعيو ميلشروا لها لكو اذوهي ةروك لها عيمج هيلا جرخم ناك» * اياطخلا نارفغل ةبوتلا ةيدومعمب
 لسعو دارمبلا ةماعط ناكو ةيوقح يلع مداب اقطغمتسو يلبالا ِرَبَو نم انحوي سابل ناك» * مهاياطخ# نيفرتعم ندرألا
 . ءاملاب مكدمعا انا « هياذح رويس لجل ينعنا نأ الها تسلو ينم يوقإ يدعب يتاي يذلا الياق رشبي ناكو :: ربلا
 ؛: انحوي نم ندرالا يف غبطصاو ليلجلا ةرصان نم عوسي اجب مالا كلت ف روك * سدقلا حورب مكدهعي وهو

 الياق تاومسلا نم توص عم #*.هيلع. لزن دق ةمامعلاك حورلاو تمقشنا دق تاومسلا يار ءاملا نم دعص ةعاسف
 ارابن نيعبرا ةيربلا يف ماقاو د ةيربلا يلا حورلا هجرخا'تمقوللو * تررس كب يذلا بيبحلا ينبا تنا

 يلا عوسي ياو انحوي سبح نا دعب نمو * همدمتل ةكيالملاو شوحولا عم وهو ناطيشلا نم بيرج ةليل نيعبراو
 ربع املف * ليجلالاب اونصأو اوبوتف هللا توكلص تمبرقو نامزلا لمك دق الياق * هللا توكلم ليجناب زركي ليلجلا
 يناعبتا عوسي امهل لاقف  نيدايص اناك امهنال رمعتلا يف امهكابش نايقلي هاخا سواردناو ناعمس رظن ليلدلا رم ىلع

 داخا انحويو يدبز نب بوقعي ياو اليلق راس املف د ةاعبتو يمقولل امهكابش اكرتف 2 * سانلا ناديصت امكريصأل
 املف #* هاعبتو ءارجالا مم ةئيفسلا يف يدبز امهابا اكرت تمقوللف امهاعدف #* امهكابش ناعلصي اضيا ةنيفس يف
 1 ناطلس هل نمك مهملعي ناك هنال هميلعت نم اوبهعتف * توبسلا يف مهعماج« يف ملعي ناك موحانرفك يلا لبقأ

 يرصانلا عوسي اي انعم كلاب ام الياق * جاصغ سع جور هيف لجر ذينيح ميعمجع يف ناكو +* باتكلا لثمك
 هعرصف * هنم يرخآو كلف ددسا الياق عوسي هرهتناف .»* هللا سودق اي تنا نم ىمفرع دق انكلهتل انه تميتاا

 ميلعتلا اذه وه ام نيلياق اضعب مهضعب ابطاخم عمجلا ىنمهيف * هنم جرخو ميظع توصب حاصو. سمنلا جورلا
 كمقوللو + للعلا رك نو نيش لك ل و عال دينعو * هعيطتف ةسهنلا حاورالا رماي ناطلسب هنال ديدجلا

 ةرمح# ةاقلم ناعمم ةامح تاكو #* انحويو بوقعي هعبنو ساردناو ناعمس تيب لخدو لفمحلا نم جرخ
 ءامسلا ناك الو :* مهمدختت ناكو ذينيح ىمهلا اهتكرتف اهصاقإو اهديب ثلسماو مدقتف .* اهلجا نم 'هل اولاقف
 هوساب ناك نم نيريثك ءارباق * بابلا ىلع ىمعمتجا اهلك ةئيدملاو : * نيناجملاو نيموقسملا عيمج هيلا اومدق
 يلا جرخو ماق ةادغلاب ادج ارحن» # هايا اهفرعمل قطنت ابعدي ملو جرخا ةريثك نيطايشو ضارمالا فانصاب لاح
 لاقف #* كنوبلطي لكلا نا هل اولاق هوذجو املف د هنوبلطي هعم نمو ناعمس ناكو * كانه يلصي ناكو ةيربلا

 يف رشبي لبقاو * تيناو اذبل اف اضيأ كانه زركنل انم ةبيرقلا ندملا نم رخآ نكاسا يلا انب اوريس مب
 نأ تردق تييش نا ديس اي الياق هيلا ابلاطو هل ادجاس صربا هافاوف >> نيطايشلا جرخعو ليلجلا لك يف مهعماجم
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 لا معن مس 0 2 ا ريو موس بن ,/ 21 م إي همك ر هس أتم 50 لي مسار هيي تق مم مال“ ://

 ةابضف هن تقرا سرنا هكاذ * /هطان ثمريش دق هل لاقو ةسملو هذي ذمو هيلع سوتن * يربطت

 0 ا ا ا بمرقو كسفن نهاكلا رءاف ضما لب ادحا فرعت ال الياق * تنقولل
 لك نم سانا هيلا عمتجاو رفقلا يل ءاجن ارهاظ هنيدملا لخدي ناردقي مل عوسي نأ يتح هرما .عاذا جرخ املف

 < عصوم

 ع

 لوم

 202 . الأ لصفلا 0
 معسل“ ينعدم أ م(, ةي 000 2ك مع س 0 رو ملم“ هذ أ 0 ما معسل نأ ىلع عرض ماع

 يبا مح ل ىلع ردت ا 7 ايا يت انرفك لد مايا دعبا مث.
 هيلا هب اولخدي نا اوردقي مل املو #* ةعبرا هلمحت عل« دحاوب هيلا اراجن + ميهملكي ناكو اضيا بابلا مادق الو
 ادقار ناك يذلا علمملا عم ريرسلا اولدو هيف ناك يذلا تيبلا فقس اوبقو حىوطسلا يلع اودعص عمجلا لخا نم
 ةبتكلا نم موق كانه ناكو * كاياطخ كل ةروفغم يب اي علضملا كلذل لاق مهتناما عوسي ملع املف * هيلع

 | عوسي ملعف * دحاولا هللا الا اياطغلا رفغي نا ردقي نم يذكه فدجي اذه اذامل * مهبولق يف اوزكفف اسولج
 لوقا ناوا كاياطخ كل ةروفغم علمهملل لاقي نا رسيا اميا * مكبولق يف اذهب نوركفت اذامل مهل لاقف مهركف هحورب
 * علخملا كلذل لاق مث اياطلا رفغي نا ضرالا يلع ناطلس ناسنالا نبال نا اوملعتل * بهذاو كريرس لمحاو مق

 اوتهبف مهعيمج مادق جرخو ةريرس لمحو تقولل ماقف :* كتيب يلا بصهذاو كريرس لمحاف مق لوقا كل
 * مهملعو ريبك عصج هيلا عمتجاو رحبلا يطاش يلا جرخ مث #* اذه لثم طق انيار ام نيلياق هللا اودجو مهبعيمج
 ثيل يتمرد انين * هعبتو ماقف ينعبتا هل لاقف ريشعتلا يلع اسلاح ءافلح نب يويل يار ازاتجع وه امنيبو

 هوارف نويسيرفو ةبتك # هوعبت دق ريثك ناكو هذيمالتو عوسي عم نييكتم ةاطغلاو نيراشعلا نم نوريثك ناكو يويل
 عوسي عمشسف *  ةاطغلاو نيراشعلا عم برشيو لكءاي مكملعم لاب ام.هذيمالتل اولاقف نيراشعلاو ةاطخلا عم لكءاي
 * ةبوتلا يلا ةاطغلا لب راربالا اوعدال تا مل ضارمالاب نوبذعملا نكل -.ابطالا يلا ءاحسألا جاتحيا ال مهل لاقف تللذ

 ال كذيمالتو نوموصي نييسيرفلاو انحوي ذيمالت لاب ام هل اولاقو اواجف نوموصي م انحوي فيمالت ناكو
 سورعلا هيف نامز لك مهعم سورعلا 0000 ام ارضوصي :نأ .سرعلا ودب ريمكس لها هراق عرس عيباجلالا + نورس
 ابوث ناسنا عقري ال هنا امك * نوموصي ذينيع سورعلا عفتزا اذا مايا يتاتس لب #* اوموصي نأ نوزهتسي ال مهعم
 بصتنتو قاقزلا قرت الا ةميدق قاقز يف ةثيدح رمخ بصت ا + هقرغختبف يلابلا ديدجلا طحش الا ةديدج ةقرخب 0
 هذيمالت ءادب عورزلا نيب تمبسلا موي يف يشام وه امنيب ناكو 2 نيج نازل ةلراقسلا مقل ةسقت نيرعفلا

 لاقف * لحب ال ام تببسلا موي يف نولعفي فيك رظنا نويسيرفلا هل لاقف * نولكءايو البنس نوكرفي نوشام مهو
 ميظع راتيبأ ناك ذأ هللا تيب لخد فيك * هعم نمو جاتحاو عاج ثيح دواد عنص ام طق متارق اما مهل
 تمبسلا مهل لاق مث اناس ا ل الا هلكا للحي ال يذلا ةمدقتلا زبخ لكءاق ةنهكلا
 ؟مانسلا بنر وطه ناسنالا نبأ نداف لا لاجل ناسنالا 3 ناك د لجأ نم

 55 لع هيمن اع

 5 يوي نصلك

 .ن ايلاف نينو 00 . علا

 ش ٠ ا ض0 رع 4 ا /مم سس 5 تنانا لوول م 1 0

 ملف كلهت ما صلت سفنا رشلا ا كنفلا لحنا تسلا يف زوجا مهل لاقو بأ ف مق ديلا سبايلا لجرلل
 نويسيرفلا جرخ * هدي توتسإف اذامف ثلدي ددمأ لجرلل لاق مث مهبولق امعل انيزد ابضغم مهيلا رظنف د* ةوممدجل

 عمج هعبتو رحبلا يلا قلطُنإف كيمالتو عوسي اماف  هوكلهي نأ يف نيرماوتم نييسدوريهلا باعسا عم تنؤلل
 اوعمس امل اديصو روص نم ريبك عمجو ندرالا ربع نمو مودا نمو ميلشروا نمو # ةيذوهيلا نمو ليلجلا نم ريبك
 .اربا دق ناك هناف # هومحزي اليل عومجلا لحا نم ةنيعس هيلا اومدقي نا هذيمالت رماف ه* هيلا اولبقا عنص امب
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 ةرار اذا اوناك ةسجن حاورأو ضارما مهب تناك نيذلا كلذكو + وسمي اوعقي يّنح هيلع نومح دزي اوناك نيري ْ : 09 ل عل د فيس هلم رسام ف سس طسيب و ظ 1 دن 1 نعل ْ ا ص
 نيذلا اعدو لبجلا دعص مث + هلعف اورهظي الا اريثك مهرهتني ناكو د هللا نبا وه ثننأ نيلياق همادق أوطقس
 يلع اناطلس مهاطعاو # اوزركيل مهلسري يكلو هعم اونوكيل السر مهامسو رشع ينثا بضتناو # هيلا اوتءاف مهبحا
 ١ سجيناوب امهامس هاخا انحويو يدبز نب بوقعيو #* ءارغصلا ناعمس يمسو » نيطايشلا .جارخاو يضرملا ءافش
 ادوهيو نب يباناقلا ناعمسو ءادتو ءافلح نب بوقعيو أموتو ينمو يمولتربو سبليفو سواردناو 2 دعرلا ءانبأ وص يذلا

 عمسو * زمخلا لكا يلع اوردقي مل يتح عمج اضيأ عمتجاف * تيب يلا لخدو هملسا يذلا طوير هسالا

 هعم لوبز لعاب نأ اأولاقف ميلشروا نم اوتا نيذلا ةبتكلا اعاف * بلقلا يهاس هنا نيلياق هوكسميل اوحرخت هباسعأ

 لكو # اناطيش جرخ# نا ناطيش ردقي فيك لاثماب مهل لاقو مهاعدف * نيطايشلا جرخ# نيطايشلا :سييربو

 بمهنيو يوقلا تسيب لخدي دحا ردقي ال # ءاضقنا هل نوكت كلت نكل تبني نا ردقي نلف مسقناو هسفن مواق دق.
 اياطغلا نم رشبلا ينبل رفغي .يشن لك نا مكل لوقا نيما د هتيب بهني ذينيحو اليا يرقلا طبري نا الا هعاتم
 * ميادلا باقعلا- مهب لح لب دبالا يلا مهل رفغي ال سدقلا حور يلع نوفدجملاو » هنوفدجحل يذلا فيدهتلاو

 ' اسلاج عمجلا ناكر # هنوعدي هيلا اولسراو اجراخ اوفقوف هتوخاو هما: هافاو مث * اسجن احور هعم نا :نولوقي مهنال
 هلوح سولجلا يلا رظنو + يتوخاو يما نم الياق مهباجاف  كنوبلطي اجراخ كتوخاو كما اه هل اولاقف هلوح
 * يماو يتخاو يخا وه هللا ةدارا لمعي نم لكو + يتوخاو يما اه لاقو

 ١ عبارلا لصفلا

 عومجلا تناكو سلجو رحبلا يف ةئيفسلا بكر هنا يتح ريبك عمج هيلا عمتجاف رحبلا دنع ملعي اضيا ءادبو

 امنيبف * عرزيل جرخ عراز اوعمسا # هميلعت يف الياق ةريدك لاثماب مهملعي ناك» * رحبلا لحاس يلع اهلك
 ضرا ىتمع' هل نكي مل ثيح افصلا يلع طقس ام هنمو * هلكءاف ريطلا يتاف قيرطلا يلع طقس اه هن. عرزي وه

 طقس ام هممو #* لصأ هل سيل نا فح ترتحاو سمشلا تتقرشا امل * ضرا قمع هل. سيل داو تمبن هبتقولف

 لاثمالابف نوجراغلا كيلواو هللا توكلم رس ةفرعم متيطعا متنا مهل لاقف * لثملا نع رشع ينثالا عم هلوح اوناك

 * اياطغلا مهل رفغتن اوعجري اليل نومبفي الف نوعماسلا عمسيو نورصبي الو نورظانلا رظنيا * .يش لك مهل نوكي
 يلع يذلاف * مالكلا عرزي يذلا وه عرازلا * لاثمالا عيمج نرفرعت فيكف لثملا اذه متفرع اما مهل لاقو
 اضيا كلذكو » مهبولق يف ةعرزملا ةملكلا ذخاي ناطيشلا يجي مهعامس لاح يفف ةملكلا عرزت ثيح قيرطلا

 نامز يلا لب لصا مييف اهل سيلو #* حرفب اهنولبقي تقوللف ةملكلا اوعمس اذا نيذلا مه افصلا يلع اوعرز نيذلا
 نوعمسي نيذلا مه تلوشلا يف اوعرز نيذلاو * تقولل نوكشيف ةملكلا ببسب قيض وا درط ضرع اذا ريسي
 الف ةملكلا نوقنخيف اهركلاس مه نيذلا تاوهشلا ةيقبو ينغلا ةعيدخو رهدلا اذه مامتها هةملكلا ىنخيف # ةملكلا

 نيدس رخاو نيشلث دحاو نورمثيو اهنولبقي ةملكلا اوعمس اذا نيذلا مه ةديجلا ضرالا يف عرز يذلاو * مهيف رمثت

 * ةرانم يلع عضويل سيلا ريرثت تمحت وا لايكم تمن عضويو جارس دقوي لعل مبل لوقي ناكو # ةيام رخآو
 اذام اورظنا اضيا مهل لاق مث + عمسيلف ناتعماس نانذا هل نم #* نلعي ال موتكم الو ربظي ال يفخ سيل كلذك
 ذخر ةذنع يذلاف ل سمل نمو يمعي هل سس نأ * نوعماسلا اهيا نودازتو مكل لاكي نوليكت يذلا ليكلابف نوعمست

 وهو لوطيو ومني عرزلاو راهنو اليل موقيو مانيو * ضرالا يلع هعرز يقلي ناسنا لثم هللا توكلم اذكه لاقو د هنم
 عضي فيئيح ةرمثلا تمهتنا اداف * لبنسلا يلتمي مث البئس مث ابشع الا ةرمثلاب يتات اهدحو ضرالا نال د ملعي ال
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 اذا يتلا لدرخ ةبح هبشت  اهلثما لثم يابو هللا توكلم هبشا اذامب لاق مث #* داصحلا غلب هنال لهخلا
 لوقبلا عيمج نم ربكا .تراص تدعصو تععرز !ذاف * ضرالا يلع يتلا اهلك بوبحلا رغصا يهو ضرالا يلع تععرز
 بسح يلع مهملكي ناك يذكه لاثمابو # اهلظ تسمح نكست نأ ءامسلا رويط نكمي يتح اماظع انوصغ عنصتو
 يف ميل لاقو + هذيمالثل عيمجلا رسفي ناك ةولخلا ينو مهملكي نكي مل لثم ريغبو #* هعامس نوعيطتسي اوناك ام
 : رخآ نفس مهعم تاكو ةنيفسلا يف مهعم هوذخاو عومجلا اوكرتف # ربعلا يلا انب اوضمأ ءاسملا دنع مويلا كلذ
 دوظقياف ةداسو يلع اهرخوص يف ميان وهو يلتمت تداك يتح ةنيفسلا لخدت جاومالا- ثمناكو ةميظع ماير تمناكف

 راسو ميرلا تدهو نكسف نوكسلاب رحملا رماو ميرلا رجزو ماقتف * كلهن انا انرما كينعي اما ملعم اي هل اولاقو
 اذه يرت نم ضعبل مهتعب لاتو اميظع انوخ اوناخن »+ ةناماأ مكل امأ نوفامت انامل ممل لاق مث * اميظع اوده

 + هناعيطي رحبلاو ميرلا يذلا

 سماهلا لصفلا | |

 جور ديق رباقملا نم ناسنا هيقل تقولل ةتيفسلا نم جرخ املف * نييسجرجلا ةروك يلا رحبلا ربع يلا ءاجو
 لسالسلاو دويقلاب طبري ناك ةريثك تاعفد هنال * لسالسلاب هدشي نا ردقي دحا نكي ملو روبقلا هنكسم ناك * سمن
 لابجلاو رباقملا يف ميصي ناك اراهنو اليل نيح لكو # هللذي نا دحا ردقي الو دويقلا رسكيو لسالسلا عطقي ناكو
 عوسي اي يعم كل ام الياق ميظع توصب حاصو * هل دجسف رداب ديعب نم عوسي يار املف * ةراجيعلاب عطقتيو
 مث * ناسنالا نم سجنلا حورلا اهيا جرخا هل لاق دق ناك هنال * ينبذعت الا هللاب كيلع مسقا يلعلا هللا نبا
 وحن كانه ناكو #* ةروكلا جراخ مهلسري الا اريثك هيلا بلطف # ريثك انال يمسا نواجال لاقف كلمسا ام هلءاس
 نذاف #* اهيف لخدنل ريزانغغلا يلا انلسرا نيلياق نيطايشلا لك هيلا بلطف #* يعرت ةريثك ريزانخ عييطق لبجلا

 رحبلا يف عقوو نبك يلع هلك عيطتلا يلاعتف ريزانخملا يف تلخدو ةسمنلا حاورالا تمجرخ تقوللو عوسي مهل
 ام اوريل اوعرساف لوقحلاو ةثيدملا يف نم اوربخاو ريزانغلا ةاعر بربف # رحملا يف اوقنتخاو نيفلا نم وحن اوناكو
 نيذلا مهربخا مث # اوفا افيفع اسبال اسلاج نواجال هب ناك يذلا نونجستلا كلذ اوارف:عوسي يبا اولبقاو * ناك
 بلط ةنيفسلا دعص املف * مهدودح نم فارصنالا هنولءاسي اودبف 5 ريزانغلاو نونمملا رما ناك فيك اورصبا
 هتمحرو كب برلا عنص كلها فرعو كتيب يلا ضما هل لاق نكل هعدي ملف + هعم نوكي نا نونجملا هيلا

 يلا ةنيفسلا ف عوسي ءاج املو . * مهعيمج بجعتف عوي هب عنص امب ندملا رشع يف زركو بهذف * كايا
 دهم هأر املف سرياي همسا ةعامجلا ءاسور دحا هيلا ءاجو * رحبلا دنع ناكو ريبك عمج هيلا عمتجأ اضيا ربعلا '

 : صلختن اهيلع كدي عصتف يتات نكل توملا تبراق دق يتنبا نا اليا اريثك هيلا بملطي ناتو * هيمدق دنع
 هلق * ةئس ةرشع يتنلا ذم مد فيزن اهب ةارمأ اذإ» #* هنومحزي اوناكو ريبك عمج هعبتو هعم بهذف # ايحنو
 يف تااج عوسيب تمعمس املف #*اعجو دادزت لب ةحار دمت ملو اهل املك تقفناو نيريثك ءابطا نم تينضا
 اهمد نايرج عطقنا تقوللف  تصاخ هيوث تسسم نا اهنا ركفت تناك اهنال  هبوث تسملف هفلخ نم عمجلا
 لاقو عيمجلا يف تفتلاف هنم تمجرخ يتلا ةوقلا عوسي ملع تقوللو # اهياد نم تارب اهنا اهمسج يف تملعف
 تلعف ينلا كلت يريل رظنف * ينسم نم لوقتفنا كمحزي عمجلا يرت اما هذيمالت هل لاقف * يبوث سمل نم
 اي اهل لاقف قتلت هل تلاقو هيلجر يلع ثترخو تااهف اهب عنص امب اهملعل تدعتراو ةارملا تفاح #* اذه
 نيلياق ةعامجلا سيبر يلا اءاج ملكتي وه اميفو : كياد نم ةافاعم نينوكتو مالسب يضماف كصلخ كناميا ةتبا
 ملو *طقف نما. فخغت ال ةعامجلا سييرل لات مالكلا عوسي عمس املف + ملعملا ينعت !ذامل ىمتام دق كتنبا نأ

 مهياكبو مهبارطضأ رظنو ةعامجلا سيبر تيب يلا ءاجو »< بوقعي اخآ انحويو بوقعيو سرطب الا هعبتي ادحا عدي
 برخاف كلذل اركعصف » ةميان يه لب تمت مل ةسصلا نوكبتو نوقلقت اذامل مهل لاتو لخدف * ةريثكلا مهتلولوو
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 هولا

 موكاتيلاط اهل لاقو اهديب ذخاو »* ةيبصلا تناك ثيح لخد مث هعم نيذلاو اهماو ةيبصلا ابأ هعم ذخاو مبعيمج

 ابهعت اوبرهعمتف ةنس ةرشع يتنثا اهل ناكو تمشمو ةيبصلا تساق تقوللو »* يموق لوقا كل ةيبص اي هليوات يذلا
 ظ ظ * اهومعطا لاقو اذهب ادحا اوملعي الا اريثك مهرماو  اميظع

 اوبجعتو نوريثك عمسو عمجملا ين 'ملعي لعجو انبس ناكو . * هذيمالت هعبتو ةئنيدم يلا ءاجو كانه نم جرخو
 رامنلا نبا اذه سيلا # هيدي يلع ةنياكلا تاوقلاو .اهيطعا يتلا ةمكعلا هذهو هلك ميلعتلا اذه هل نيا نم نيلياق

 ,عوسي مهل لاقف #* هيف نوكشي اوناكو اندنع انهاه هتاوخا سيل وأ نوعمسو ادوهيو اسويو بوقعي اخا ميرم نباو
 .هدي عضو نيليلق يضرم ريغ ةدحاو ةوق كانه عنصي ملو # هتيبو هيابسنا ددعو هتنيدم يف الا يبن نابي سيل
 لعجو رشع يفثالا اعدو #* ملعيو ةطيحملا يرقلا لوح لبقاو .مهناميا مدع نم بمجعو # مهارباو مهيلع
 ازبخ ال طقف اصع ريغ قيرطلا يف اوذخاي الا مهرماو * ةسجنلا جاورالا يلع ناطلسلا مهاطعاو نينثا نينثا مهلسري
 تيب يأ مهل لاقو * نيصيمق اوسبلي الل مهلجرا يف ةيذحا الل #* مهقطانم يف اساعن الو ةضف الو انايمه الو
 كانه نم متجرخ !ذاف مكنم عمسي ملو مكلبقي مل عضوم ياو #»* هنم اوجرخت نا يلا هيف اوميقاغ هومتلخد

 رثكا نيدلا موي ةحار امهل نوكي اروماغو مودس نا مكل لوقا نيما مهيلع ةداهشلل مكلجرا تمت يذلا رابغلا اوضفنا
 تميزلاب مهونهدي اوناك ةدع يضزمو ةريثك نيطايش اوجرخاو .-* ةبوتلاب .اوزركأ اوجرخ املف د ةنيدملا كلت نم
 لجا نمو تاومألا نم ماق دمعملا انحوي نا لاقو رهظ دق ناك همسا نال كلملا سدوريه عمسو #2 نوفشيف
 سدوريه عمس املف # ءايبنالا نم دحاوك يبن هنا نورخاو ءايلدأ هنا نورا لاقو * هب لمعت تاوقلا كلذ

 لجا نم هسبحو انحوي ذخاو لسرا ناك سدوريه نلل * تاومالا نم ماق وه ادرهو انحوي سار تمعطق انا لاق
 * كيخا ةارم ذخات نا كلل لحل ام هل لوقي انحوي ناكو # اهجوزت دق ناك هنال سبلدف هيخا ةارم ايدوريه
 لجر هنا ملعي هلال انحوي بفاخ ناك سدوريه نلل #ردتقت ملو هلتق ديرت تناكو هيلع ةقنح اي دوريه تنناكو
 هيامظعل ةميلو عنص نأ سدوريه دلوم موي ناك املف د ةوهشب اريثك هنم عمسيو ةظفح ناكو سيدق قيدص
 ةيبصلل كلملا لاقف هياسلجو سيوريه كلذ رساف تصقرف ايدوريه ةنبا تلخد + ليلجلا يمدقمو هياسورو
 تلاقو تمجرخت * يكلم فصن ناك ولو تلامس ام كيطعا يننا اه فلحو * كيطعاف تدرا ام ينيلس
 ينيطعت نأ ديرأ ةلياق هتلاسو كلملا يلا ةعرسب تقولل تمعجرف * ينادمعملا انحوي سار تلاقف هلاسا !ذام اهمال

 تقوللو #0 اهعنم دري مل نييكتملاو نيميلا لجا نمو كلملا نزح * ينادمعملا انحوي سار قبط يف نالا
 ةيبصلل هاطعاو قبط يف هب ءاجو * سبحلا يف هسار عطقو فايسلا يضمف قبط يف هسارب يتوي نا رماو افايس ذننا
 ةوربخاو عوسي يلا لسرلا عمتجاو د ربق يف اهولعجو هتثج اوعفرو اواجن هذيمالت عمسو #* اهمال هتعفد ةيبصلاو
 نوريثك نويهذيو نوتاي نيذلا نآل اليلق اوحرتستل رفقلا يلا مكدحو اولاعت مبل لاقف #* اوملعو اولمع ام عيمج
 نوزيثك مهب ملع املف د نيدرفنم ةيرب يلا نيعرسم ةنيفسلا يف اوبهذف * لكالل نوغرفتي اونوكي مل مهنا يتح
 اوناك مهنال مهيلع نذحتن اريبك اعمج يار عوسي جرخ املف * مهيلا اولبقاو ندملا لك نم كلنه يلا اوعرسان
 + ةعاسلا تزاج دقو رفق ناكملا اولاقو هذيمالت هيلا ءاج ةريثك تاعاس دعبو  اريثك مهملعي ءادبف اهل غار ال فارغك
 متنا مهوطعا مهل لاقف » نولك.اي ام مهل سيل هنال ازبخ مهل اوعاتبيل انلوح يتلا ندملاو يرقلا يلا اوبهذيل مهقلطا
 اورظناو اوبهذا زبحلا نم مكدنع مك مهل لاقف # اولكءايل مهيطغنو رانيد يتيامب ازبخ عاتبنو يضمن اولاقف اولكءايل

 ارمز اوسلجف »* رضخالا بشعلا يلع ابازحا ابازحا عمجلا سالجاب مهرماف * ناتكمسو سهخ اولاق اوملع املف
 يلطعاو زبحنلا رسكو كرابو ءامسلا يلا رظنو نيتوحلاو تاربغلا سمخلا ذخاو د نيسمخ نيسمخو ةيام ةيام ارز
 رشع ينثأ نيتوهلا نمو رسكلا نص اوعفرو # اوعبشو اعيمج اولكءاف »* عمجلا نيتوحلا مسقو مهبلا اومدقيل هذيمات



 يلا: هوقبسي ناو ةنيفسلا اوبكري نا هذيمالت فلك تنقوللو * لجر فلا ةسمخ نيلكالا ددع ناك» #* ةولمم اليبنز
 تناك ءاسملا ناك املف * يلصيل لبجلا يلا بهذ مهعدو املف # ةعامجلا وه قلطيل اديص تيب ومن ربعلا
 يف مهافاوف مهمادق حرم تناك ميرلا نال نيبعتم مهار املف * ضرالا يلع امياق هدحو وهو رحبلا طسو ةنيفسلا

 * اوحاصف اليخ دونظ حبلا يلع يشمي هوار املف #* مهزوجع ديري ناكو رحجلا يلع ايشام ليللا نم ةعبارلا ةعمجلا

 رشاناج ضرا يلا اواج اوربع املف : * ةسومطم تناك مهبولق نال رز بغلا رما اومهفي مل مهنال * اوبجعتو ادج اوتهبف
 يرق نم ةرسألا يلع يضرملاب اوعرساو #* اهلك دالبلا كلت لها هفرع تقوللو ةنيفسلا نم اوجرخو د اوسراو

 نم لك ناكو هبوث فرط اوسملي نا هنولايسيو قاوسألا يف يضرملا نوعضي اوناكو * ناك ثيح يلا لوقحو ندمو
 : 3 ش » صلخ هسمل

 عباسلا لصفلا

 نولكءاي هذيمالت نم موق يلا اورظنف * ميلشروأ نم اواج نيذلا ةبتكلا نم موقو نويسيرفلا هيلا عمتجا مث
 ةنسب اكسمت مهيديأ لسغ دعب الا نولكءاي ال لوهيلا لكو نييسيرفلا نال * مهومالف مهيديا لسغ ريغب ماعطلا
 سووك لسغ نم ابيب. اوكسمت ةريثك رخآ ءايشاو هنولكءاي ال هولسغي مل نأ قاوسالا نم هنورثشي يذلاو * مهخويش
 » ةخعسو يدياب نولكءاي لب ةضغبشملا ةنسك كذيمالت زيست ال انامل نويسيرفلاو ةبتكلا هلءاسو + رودقو عاصقو تالاو

 هيتفشب ينمركي بعشلا اذه نإ بوتكم وه امك نووارملا اهيأ يبنلا .ايعشأ مهيلع يبنت امعن الياق عوسي مهباجاف
 سانلا اياصوب متكسمتو هللا اياصو متكرت مكنال * سانلا اًياصو ميلعت نوملعي لا يننودبعي الطاب د ينم ديعب. هبلقو
 هللا اياصو اوكرتت نأ ديجأ مبل لاق مث * نوعنصت هذه هبشت ةريثك رخآ ءايشاو يناواو سووفو طاسقا لمسغ نم
 متناو * اتوم توميف هماو هيبا يف رش ةملك لاق نمو تلماو تلابا مركا لاق يسوم ناف * مكننس اوظفعتو
 لجأ نم هللا مالك متلطباو » امبنيبي هناف هماو هيبا نع انابرق عفري ال نم ناو * نابرق يه ةماركلا نا نولوقت
 جراخ .يشن سيل * اومهفاو مكلك ينم اوعمسأ مهل لاقو ريبكلا عمججلا اعد مث + اذه لثم اريثك نولعفتو مكننس
 نانذا هل نم د ناسنالا سم يذلا وه ناسنالا مف نم جرخ يذلا نكل هسجت نا ردقي هيف لخدي ناسنالا نع

 اومهفت مل اضيا متنافا مهل لاقف * لثملا نع ةذيمالت هلام عمجلا نع تميبلا لخد املف * عمسيلف ناتعماس
 يلا بهذيو افوجلا يلا لب بلقلا يلا لصي ال هنال * هسمخي ناردقي ال ناسنالا مف لخدي اجراخ ناك ام لك نا
 لخاد نم هنال * ناسنالا سما يذلا وه ناسنالا مف نم سرعت يذلا نا لاقو د ةمعطالا لك يقشتتف جراخ

 اذه * لهج بلقلا مظاعت فيدمح ةريرش نيع قسف شف رش هرش ةقرس #* لتق ءانز روم .وس راكنا جرخ# هبلق
 تيب يلا لخدو اديصو روص مو يلا بهذو كانه نم ماق مث * ناسنالا سجهتدنف .يرخ لخاد نم رش هلك |

 تدجسو هيلا تااه سجل جير اهتنبا عم ناك :ةارم هب تمعمس املف * يفتخ# نا ردقي ملف دحا هب ملعي الا داراو
 يعد اهل لاقف # اهتنبا نم ناطيشلا جرخ# نأ هتلاسو روغلا نم اهسنجو ةيروس ةينانوي تنناكو * هيمدق دنع
 . بالكلاو بر اي معن ةلياق هتباجاف + بالكلل عفديف نينبلا ربخ ذخوي نأ نحت 3 هنال لوا اوعبشي يتح نينبلا
 جرخ دقف يبهذا ةملكلا هذه لجا نم اهل لاقف * لافطالا تاتف نم ةدياملا نم طقسي امم لكءات دق اضيا

 اضيا جرخو -* اهنم جرخ دق ناطيشلاو ريرسلا يلع ةيبصلا تدجوف اهتيب يلا تبهذف .* كتنبا نم ناطيشلا
 نا هولءاسو مصأ سرخاب هيلا اواجن # ندملا رشع ةمختا طسو يلاو ليلجلا رحب يلا اديص نم ربعو روص ةمختا نم
 ءامسلا يلا رظنو #* هناسل سم مث لفتو هينذا يف هغباصا تلرتو عمجلا نم هدحو هجرخاف #* هيلع هدي عصي
 دحال اولوقي الإ مهاصواو # ايوتسم ملكتو هناسل طابر لمناو هعمس متفنا تقوللف * متفنا وه يذلا اتافا لاقو دهنتو

 * نوعمسي مصلاو نوملكتي سرخلا عنصي املك نسحا ام نيلياق ادج نوتهبيو  اريثك نوزركي اوناكف مه اماف .ايش



 > نماثلا لصفلا 8

 اذه يلع فاارتأ انآ * مهل لاقو هذيمللت اعدف نولكءاي ام مهل نكي ملو ةريثك عومج هتفاو اضيا مايا كلت ينو
 يف اوفعض ماعط الب مهلزانم يلا مهتقلطا انا ناو * نولكءاي ام مهل سيلو نوميقم مايا ةثلث يعم مهل نال عمجلا
 مك مهلاسف # ةيربلا يف ازبخ ءاوه عبشي انهاهردقي نم هذيمالت هباجاف #* ديعب نم ءاج نم مهنم نال قيرطلا
 ذيمالتلا يطعاو رسكو كرابف تازبحنلا عبس ذخاو ضرالا يلع اويكتي نا عومجلا رماف  ةعبس اولاقف زبخلا نم مكدنع
 اوعبشو اولكءاف * مهيلا اومدقي نأ رماو هكرابف ريسي كمس اضيا مهعم ناك» * عومجلل اومدقو عومجلل اومدقي اميك
 هذيمالت عم ةنيفسلا بكر تتقوللو د مهقلطاو فلا ةعبرا اولكءا نيذلا ناك» * فافق عبس رسكلا نم اوعمجو
 نهنتف # هوبرجل ءامسلا نم هيا هنم نوبلطيو هنولداجحي اودبو نويسيرفلا جرخف #* لدجعلا يحاون يلا ءاجو
 ةنيفسلا بكرو مهكرت مث يا ليجلا اذه يطعي سيل مكل لوقا نيما هيا ليجلا اذه سمتلي اذامل لاقو حورلاب
 الياق مهاصوف * دحاو فيغر يوم ةنيفسلا يف مهعم .نكي ملو ازبخ مهعم اوذخاي نا اوسنو * ربعلا يلا يضمو اضيا
 اذامل مهل لاق ملع املف * زبخ مهعم سيل نا نوركفي اولعجت * سدوريه ريمخو نييسيرفلا ريمخ اوزيمو اورظنا
 نوعمست الف عمس مكلو رصبت آل مكنويعو د ةسومطم مكيولقا نومهفت الو نوملعت اما زبخ مكعم سيل هنأ نوركفت
 عيبسلاو * رشع ينثا هل اولاقف متذخا ارسك ةولمم ةغق مك» فلا ةسمغل اهترسك يتلا تازبغلا سمخ همي نوركذت اما
 اديص تيب يلا اواج مث # نومهفت ال اذامل مبل لاقف ٠ * اعبس هل اولاقف متذخا ارسك ةولمم ةفق مك» فلا ةعبرال
 هلاسو هيلع هدي عضوو هينيع يف لفتو ةيرقلا نم هجرخاو يمعالا ديب ذخاف * هسملي نأ هولا يمعا هيلا اومدقف
 لك يلا رظنو ءاربو اديج رصباف هينيع يلع اضيا هدي عضوف # نوشمي رجشلا لثم سانلا رصبا لاقف * رظنت اذام
 يلا هذيمالتو عوسي جرخ مث * ءايش اهلها نم دحال لقت الو ةيرقلا لخدت ال الياق هتيب يلا هلسراو د» ارهاظ ءيش

 ينادمعملا انحوي نولوقي موق اولاقف * انا ينأ سانلا لوقت !دام الياق هذيمالت لاس قيرطلا ٍفو سبليف ةيراسيق يرق
 + ميسملا وه تنا الياق سرطب باجا انا ينا نولوقت !ذام متناف مهل لاقف # ءايبنالا دحا نورخاو ايليا نورخأو .
 ةئيشملا نم لذريو اريثك ملوي نا عمزمل ناسنالا نبا نا مهملعي ءادبو * هلجا نم ءايش دحال اولوقي نأ مبعنمف :

 * هعنمي لعجو سرطب هكسماف اذه لوقي ناك ةينالعو د موقي ثلاثلا مويلا ينو هنولتقيو ةبتكلاو ةنهكلا ءاسورو
 * سانلل اميف نكل هلل اميف ركفت 2 كن ناطيش اي يفلخ بهدا هل اليات سرطب رجزو هذيمالت ىلا رظنو تفتلاف

 صلختل نأ دارا نمو * ينعبتيو هبيلص لمحتلو هسفنب رفكيلف ينعبتي نأ دارا نم مهل لاقو هذيمللتتو عمجلا اعدو
 هلك ملاعلا مبر ول ناسنالا عفتني اذام # اهصلخ وهف ةراشبلا لجا نمو يلجا نم هسفن كلها نمو اهكلهيلف هسفن
 قسافلا ليجلا اذه يف يمالكبو يب فرتعي نا ايعتسا نم لك #* هسفن ءادف ناسنالا يطعي !ذاموأ  هسفن رسخو
 * نيسدقملا هتكيالم عم هيبا دج ءاج اذا هعضني ناسنالا نباف يطاغلا

 > عسانلا لصفلا
 دعبو #* ةوقب يتأت هللا توكلم اونياعي يتح ثوملا نوقوذي ال مايقلا نم موق انهاه نا مكل قدتا نيما لاقو

 هبايث تناكو #* مهمادق يلجنو نيدرفنم لاع لبج يلع مهدعصاو انحويو بوقعيو سرطب عوسي ذخا مايا ةنتس
 نابطاخع ءايلياو يسوم مهل رهظو 0 كلذك ضيبي نا ضرالا يلع ضيبم ردقي ال يذلا ملثلا لثم ادج اضيب عملت
 يسومل ةدحاوو كلل ةدحاو لاظم ثلث عمصنو انهاه نوكن نأ انب نسح ملعم اي عوسيل سرطب لاقف #* عوسي
 اذه الياق ةباعسلا نم ترص ناكو مهتللظ ةباحتو # نيفوخت# اوناك مهنال لوقي ام يردي نكي ملو + ءايليال ةدحاوو
 مهاهن لبجلا نم نولزان مه امنيبو د مهعم هدحو عوسي الا اوزي ملف هتغب ايرظنو * هل اوعمساف بيبعلا ينبا
 اذه وه ام نيلياق مهيف ةملكلا اوكسماف *« تاومألا نيب نم ناسنالا نبأ موقي يتح متيار امب دحا اوربت ال الياق
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 > الوا يتاي هيليا نا مهباجاف د وا يتاب ءايليا نا ةبثكلا لوقت اذامل نيلياق هولاس مث + تاومالا نيب نم مايقلا

 دق ءايليا نأ مكل لوقا نكل * لدريو اريثك عجوتي هنا ناسنالا نبا يلع بوتكم وه ام نلعيو ,يش لك لدعيو
 . * مهنولياسي هبتكو مهلوح اريبك اعمج يءارف ذيملاتلا يلا ءاجو #* هلجا نم بيوتكم وه امك اوبحا ام هب أوعنصو ءاج
 عمجلا نم دحاو باجا # مهنم نوبلطت اذام ةبتكلا لاسف #* هيلع اوماسف اوعرساو اوفاخ عومجلا هءار املف

 تملقو اسباي هكرتو هنانسا ررصو هدبزاو هعرص هكردا امثيحو د مكبا حور هبو يباب كتيتا دق ملعم اي لاقو'
 ينم يتحو مكعم نوكا يتم يلا نسوملا ريغ ليجلا اهيا الياق مهباجاخ #* اوردقي ملف هوجرخل نإ كذيماتل
 هابا لءاس مث * ادبزم ادعترم ضرالا يلع طقسو هعرص تقوللف حورلا هار املف هيلا ةومدقف # هب ينوتيا مكلمتحأ

 انعا تمعطتسا ام نكل هكلهيل ءاملا فو رانلا يف هيقلي ةريثك ارارمو د هيابص ذئم هل لاقف اذه هباصا ذم ةئس مك

 تقولل يبصلا وبا حاصف * نموملل عاطتسم' ,يشب لك تمعطتسا ام كلوق وه ام عوسي هل لاقف #* انيلع شعتو
 مصالا حورلا اهيا الياق سمنلا حورلا ربهتنا عمجلا رثاكت عوسي يار املف * يناميا فعض نعاف نموا انا الياق عومدب

 ردقن مل ادامل مهدحو هذيمالت هلاس تمييبلا لخد املف * فقوف هماقاو هديب عوسي كلسسماف * تام دق هنا اولاق

 ازاتجم تانه نم جرخ مث * موصلاو ةالصلاب الا .يشب جرخ# نا عاطتسي ال سنجلا اذه مهل لاقف * هجرخت نأ نه

 لخد املف موحانرفك يلا ءاجو د هولاسي نا اوناخو مالكلا اذهل نيمهف ريغ اوناك» +* موقي ثلاثلا مويلا فو

 * مييف ميظعلا وه نم قيرطلا يف نولوقي اوناك مهنال اوتكسف د قيرطلا يف نوركفت متنك اذام مبلءاس تيبلا
 مهطسو هماقاف ايبص ذخاو * عيمجلا امداخو رخآ نكيلف الا نوكي نا دارا نم مهل لاقو رشع ينثالا يعدو سلجن
 لب طقف ينلبقي سيلف ينلبقي نمو ينلبق دقف يمساب يبصلا اذه لثم ادحاو لبقي نم لك * مهل لاقو هكسماو

 لاقف * انعبتي مل هنال هانعنمف كمساب نيطايشلا جرخ# ادحاو انيار ملعم اي انحوي هل لاقف * ينلسرا يذلاو

 .مكيلع وه سيل نم لك هنال »رشلا يلع لوقي نأ اعيرس ردقيو يمساب ةوق عنصي دحا سيلف هوعنمت ال عوسي مه

 تادي كتككش ناف زكا يل نانو هللفا ل يعزل ربح الا نأ هل ريت ىلإ يتضوملا اذماا ءالره دحأ
 ثيح #*رانلا يف منهج يلا بهذتو نادي كلل نوكت نأ نم مسعا تاو ةايعلا لخدت نأ كل ريخ ابعطتاف

 نوكت نأ نسم جرغا ةايهلا لخدت نا كل ريغ ابعطقاف كلجر كتككش ناو * ىيفلمت ال مهرانو تومي ا مهدود

  اهعلقاف كلديع تمرّثدككش ناو * ءافطت ال مهرانو تومي ال مهدود ثيح »* رادلا يف منهج يف يقلتو نالجر كل

 ال مهدود ثيح #* منهج يف يقلتو نانيع كلل نوكي نأ نم ةدحاو نيعب .هللا توكلم لخدت نأ كل ريم

 اداميف ململا دسف ناف ململا وه ديج * ململاب ملمت ةحيالذ لكو ملمي رانلاب ءيش لك » يفطت 12 مهرانو تومي

 0 ظ * اضعب مكضعب ملاسيو علملا مكيف نكيلف ملمي

 رشاعلا لصفلا

 ءاحو * اضيأ ةتدعك مهملعي ناكو عومج اضيا هيلا يتاف ندرالا ربع يلاو ادوهي موغت يلا ءاجو كلانه نم ماق مث

 رما اولاق * يسوم مكاسوا اذامب الياق مهباجا د هتارم قلطي نا لجرلل لحي له هولاسف هوبرجتل نيسيرفلا هيلا

 * ةيصرلا هذه مل بتك مكبولق ةرسق لجا نمالياق عوسي مهباجاف . يلغتو قلطلا باتك بدكي نأ ينوم
 امهلك نوكيو *  هتءارمب قصليو هماو دابا لجرلا كررتي كلذلو #* يثناو اركذ هللا امهقلخ ةقيلغلا .ادب ين امبنال
 اضيأ تيبلا ينو #* ناسنالا هترغي الف هللا هنلا يذلاو د ادحاو !ادسح امهنكل نينثتأ سيل امهنال ادحاو ادسج

 تجوزتو اهجوز تملخ يه ناو # اهب ينز دقف يرخا جوزتو هتارم قلط نم مهل لاقتف #* اذه نع هذيمالت هلاس



 هبلق ملات عوسي يءار املف #* مهيرضعح ذيمالتلا رهتنان مهيلع هدي عضيل انايبص هيلا اورضحاو د ةيناز يهف رخا
 لبقي ال نم نا مكل لوقا نيما خ* ءاوه لثمل هللا توكلم نأ مهوعنمت الو يلا اوتاي نايبصلا اوعد مهل لاقو
 عرسا قيرط يف رياس وه امنيبو # مهكرابو مهيلع هدي عضوو مهنضتحا مثا * اهلخدي آل يبص لثم.هللا توكلم

 اذامل عوسي هل لاقف * ةميادلا ةايعلا ثرال عنصا اذام ملاصلا. ملعملا اهيا الياق هلءاسو هيتبكر يلع ينجو ناسنا هيلا
 رج ال روزلاب دهشت ال قرست ال نرت ال لثقت ال اياصولا فرعت تننا' * دحاولا هللا الا اهلاص :سيلو اعلاص يل لوقت
 ةدحتاو هل لاقو همحاو عوسي هيلا رظنف * يرغص نم هتظفح دق هلك اذه ملعم اي هل لاقف * كسماو كابا مزكا
 سبعف »* بيلصلا لمحاو ينعبتا لاعتو ءامسلا يف هزنكاو نيكاسملل هطعاو' كل املك عبو ضما تيلع تميقب'
 . لوخدلا نيدوجوملا يلع رسع فيك هذيمالتل لاقو عوسي رظنف ه#* ريدك لام ١3 ناك هنال.انيزح يضمو مالكلا لجأل

 لاومالا يلع نولكوتملا لخدي نأ رسع وه ينب اي مهل لاقو عوسي :مهياجأ همالكل هذيمالت تسهبف #* هللا توكلم يلا

 نيلياق ابعت اودادزاف # هللا توكلم ينغ لوخد :نم رسيال ةربالا مرخ يف لمجملا لوخد نا ه»* هللا توكلم
 ْ هللا دنع الك نآل هللا دنع سيل نكل عاطتسي الف سانلا دنع امأ لاقو عوسي مهيلأ رظنف * صلخج نأ ردقي نمف هل

 هنا كل لوقا نيما # الياق عوسي هباجاف تلانعبتو .يش لك انكرت دق نص اه هل لوقي سرطب ءادبف د»* عاطتسم

 ذخايو الا * يرشبلا لجللو يلجال القح وا نيدب وأ ةأارم وا اما وا ابا وأ تاوخا وأ ةوخا وأ اتويب تلرتي دحا سيل

 ةايهلا يتالا رهدلا ينو ديادشلا يف الوقحو نيئبو تابماو ءاباو تاوخأو ةوخاو'لزانم نامزلا اذه يف بففعض ةيام
 ريسي عوسي ناكو ميلشروا يلا نيدعاص قيرطلا يف اوناكو * نيلوا نورخاو نيرخاآ نونوكي نوريثك نولوأ د ةدبوملا
 يلا نودعاص نهن اه د هل ضرعي ام مهل لاقو اضيا رشع ينثألا خاف نيفياخ ةهتوعبتي نيدلاو مه اوناكو مهمأدق

 هب نوزهيو * ممألا يلا هنوملسيو توملاب هيلع نومكسبو ةبتكلاو ةنهكلا ءاسورب يلا ملسي ناسنالا نباو ميلشروأ

 . اي هل نيلياق يدبز انبا انحويو بوقعي هيلأ مدقتو * ثلاثلا مويلا يف موقيو هنولتقيو هنوبرضيو هيلع نولفتيو
 نع اندحا سلج نا انطعا هل القف # امكل عنصأ نا ناديرت ام امهل لاقف . * كلاسن ام انيطعت نا ديرن ملعم

 ساكلا ابرشت نا ناردقتا نآالاست ام نايردت امتسل عوسي امهل لاقف * تددجم يف كراسي نع رخالاو كنيمي
 نابرشتف برشا يتلا ساكلا اما عوسي امهل لاقف ردقن نحن هل الاقف  اهغبظصا يتلا ةغبصلا اغبطصت وا اهبرشأ ئتلا

 * مهل دعا نيذلل الا هيطعا نا يل سيلف يراسي نعو ينيمي نع امكسولج اماو #* ناغبطصت عبطصا يتلا ةغبصلاو
 ءاسور مهنأ نوئظي نيذلا نأ متملع دق مهل لاقو عوسي مهاعدف # انحويو بوقعي يلع نورمدتي اودب ةرشعلا عمس املذ

 مكل نكيلف اميظع مكيف نوكي نأ ديري نم لب مكيف يذكه ننوكي الف #* مهيلع نوطلسم مهرامظعو مهل بابرا مه ممالا .
 لدبيو مدختل لب. مدخيل تراي مل ناسنالا نبا ناف د ادبع لكلل نكيلف الوا مكيف نوكي نا دارأ نمو * امداخ

 يمعالا اميط نبا اميط اذاو ريبك عمجو هذيمالتو وه احيرا نم جرخ املو احيرا يلا.اواج مث * نيريثك نع اصالخ هسفن

 * ينمحرأ دواد نبا عوسي اي الياق ميصي ءادب لبقم يرصانلا عوسي ناب عنمس املف د لوستي قيرطلا ىلع سلاج
 اولاقو يمعاألا اوعدف هوعدا لاقو عوسي فقوف + ينمحرا دواد نبا اي الياق احايص دادزاف تدكسيل نوريثك ةرهتناف

 لاقف كلب عسصا نا ديرت ام الياق عوسي هباجاف * عوسي يلا ءاجو ماقو هبوث حرطف * كوعدي هناف مقو قث هل
 .* قيرطلا يف هعبتو رصبا تتقوللو كصلخ كناميا بهدا عوسي هل لاقن * رصبأ نأ ملعم اي يمعالا هل

 رشع يداعلا لصنفلا

 لاقو . * هذيمالت نم نينثا لسرا نوثيزلا روط بناج اذنع تميبو يجاف تيب دنع ميلشروا نم اوبرق املف
 طق سانلا نم دحا هبكري مل اظوبرم اشعج نادججت اهيلا امكلوخد دنعف امكماما يتلا ةيرقلا هذه يلإ ايضما امهل
 * انهاه يلا هلسري هتعاس نمف هيلا جاتحي برلا نا الوقف اذهب نالعفت ام دحا امكل لاق ناف * هب .ايتاو هالعف

 ناعنصت اذام كانه مايقلا نم موق امهل لاقف #* هالعث قيرطلا يلع اجراخ بابلا دنع اطوبرم اوفع ادجوو ابهذف



 + امهقوف سلجو امهبايث هيلع ايقلاو عوسي يلا وفعلاب اواجو + امهركرتف عوسي لاق امك مهل لن 557
 مام1 نوخمي اراك نيذلاو 0 _ 8 0000 رايز 20 ياو

 يار فراسلا 0 ذا وت يو ءادبو لكيسلا 0 0 لخدف يا يلا راج

 يعدي ةالصلا تيب يتيب نأ بوتكم الياق مهملعي ناكر“ * لكيبلا يلا عاتمب لخدي ادحا عدي ملو * مامعلا ةعاب
 ةنوفاخل اوناك مهنال هنوكلهي فيك اوبلطو ةبتكلاو هةنهكلا ءاسور عمسف د* صوصلل ةراغم ةومتريصف متناو ممالا عيمجل
 ةنيعلا اورظنف ةودغ اواحو #* ةنيدملا جراخ برخ ءاسملا ناك املو #* هميلعت نم تمهبي ناك هلك بعشلا .نلا

 أونمأ الياق عوسي هباجأ * تسسبي دق اهتدعل يتلا ةئنيثلا اه ملعم اي هل لاقو سرطب ركذف * اهلصأ نم ةسباي

 و ا ا ا ا وح سر ااا و *« هللا
 متمق أداو * مكل نوكيف هنولانت مكنأ اونمأ ةةالصلا يف هنولاست املك نأ مكل لوقا اذبلف *# هل نوكيف نوكي هلوقي

 مكوبأ الو اورفغت' مل مقنا ناف + اضيا مكبونذ مكل رفغي تاومسلا ف يذلا مكوبا يك هيلع مكل نم لكل اورفغاف ةالصلل

 ةبتكلاو ةذهكلا ءاسور هيلا لبتا لكيهلا يف يشمي وه امنيبو ميلشروا يلا اضيا اواج مث ١ * مكبونذ مكل رفغي يبامسلا
 انا الياق عوسي مهباحأ د اذه لعفت نأ ناطلسلا اذه كلطعا نمو اذه لعفت ناطلس ياب هل اولاقو *# حويشلاو

 ند مأ كتنناك ءامسلا نم امحوي ةيدومعمأ :: اذه لعفا ناطلس 0000 انآو لوبسجأ ةدحأو ةملك نم مكلسا

 نم انلق نأو * هب اونموت مل !ذامل انل لوقيف تناك ءامسلا نم انلق ة نأ يذكه مهسوفن يف اوركفف * وبيجأ سانلا

 الو عوسي مهل لاقف ملعن ال نيليات عوسي اوباجاف * يبن انحوي نأ لوقي ناك مهعيمج نال عمجلا نم فاخن سانلا

 0رللا ا ااالا

 ظ رشع يناثلا لصفلا ظ
 ' ةلعف يلا هعندو اجرب هيف ينبو ةرصعم هيف رفحو اجايس هب طاحو امرك سرغ ناسنا اليإق لاثماب مهملكي ءادب مث

 » اغراف -- ةوبرضو هوذخاف ا أدبع نامز يف ةلعفلا يلا ذغنأ مث »* رفاسو

 + ىلا نم 000 مهلعل الياق اريخأ دهنلا 1 1 بسيبح ديعارب نيا كل ناك + اضعب اولتقو أصعب اوبر

 . * مركلا سراخ هةوحرطو هولتقو هوذخاف » تثاريملا ادل ريصيف هلتقن اولاعت كراولا وه اذه ضعبل مهضعب ةيلعفلا تلاقف

 نأ باتكلا يف متارق اما * نيرخآ يلا مركلا ملسيو ةركالا كيلوا كلهيف يتءاي سيلا مركلا بير مهب لعفي ادامف

 - نأ اوداراف * انريع يف بيميع وهو اذه ناك برلا لبق نم  ةيوازلا سارراص اذه نونابلا هلذر يذلا رجعلا
 ,نييسيرفلا نم اموق هيلا اولسرا مث د اوضمو هوكرتف مهلجا نم لثملا اذه لاق هنا اوملع مهنا عمجلا اوفاخت هوكسمي
 . . يانا هجوب رظنت ل كنال دحاب يلابت 3 قس كنا انملم دق ملعم اي هل اواقو اوان » ةملكب هوداطعيل نسيسدورمهلاو

 ظ يهاير ملع املف * يطعن ال ما يطعنا. ال ما رصيقل ةيزجلا يطعن نا انل زوما انملعا هللا قيرط ملعت قلاب كنكل

 * رصيقل اولاقف مه اما ةباتكلاو ةروصلا هذه نمل مهل لاقف هيلآ هومدقف + هرظنا يكرانيدب يوتا يننوبرمت !ذامل مهل لاق

 نوكت سيل نولوقي نيذلا ةقدانزلا دافاو مث * هنم اوبجعتف هلل هلل امم كلملل كلملل ام اوطعا الياق عوسي مهباجاف

 ذخايلف أ يتب د اا ولادي أ كيرا 0 م نيلياق هولا ةمايق

ْ 1 8 



 » اضيا ةأرملا تمتام لكلا رخآو اعرز اوكرتي ملو عباسلا يلا د اضيا كلذ لثم ثلانلاو اعرز تلرتي ملو تامو
 نولاض متنا !ذه لجا نم سيلا عونسي مهل لاقف # ةارم اهوذغتا ةعبسلا نال ةارملا نوكت مهنم نمل ةمايقلا يفف
 * تاومسلا يف ةكيالملاك نونوكي لب نجوزتي الو نوجوزتي ال تاومالا ماق اذا هناك د هللا ةوق الو بمتكلا اوفرعت مل

 .هلاو قحمأ هلاو ميهربا هلا انا يسوعلا يلع هللا لوقو يسوم رثس يف متارق اما نوموقي مهناو يتوملا لجأ نم امأو
 نولداجتي مهعمس امل ةبتكلا نم دحاو هيلا ءاجن # ادج متللضف متناو ءايحا نكل تاوما هلآ سيلو“ * بوقعي

 برلا ليارسا اي عمسا اياصولا لك لوا نا عوسي هباجا + لكلا لوا ةيصو ةيا هلءاسف مهايا هتباجأ نسح ملعو
 هذه كتوق لك نمو كتين لك نمو كسفن. لك نمو كبلق لك نم كهلإ برلا بعتو وه دحاو هلا كهلا
 هل لاقف * نيتاه نم مظعا هيص' تسسيل تكلثم كبيرق بص نا اهلثم يتلا ةيناثلاو # اهلك اياصولا لوا

 لك نمو بلقلا لك نم هبحت ناو # هاوس رخا سيلو وه دحاو هللا نا اقح تلق ام نسحا ام ملعم اي بتاكلا .
 يلر املف * تاقرحتلاو ميابذلا لك نم لضفا هذه كلثم بيرقلا بعتو ةوقلا لك نمو سفنلا لك نمو ةينلا
 مث دعب هلاسي نا اصيأ دحأ رهتسي ملف هللا توكلم نم ديعبب تسل الياق هباحأ لقعب باحا دق هنأ عوسي

 سدقلا حورب لاق دق بادو '*وه دواد نبأ ميسملا نأ ةبتكلا لوقت فيك الياق لكيهلا يف ملعي وهو عوسي باجا

 ناكو هنبا وه فيكف هبر هنا لوقي دوادف د كيمدق تمس كادعا عمنا يتح ينيمي نع سلجل يبرل برلا لاق

 ف مالسلاو للعلاب نوشمي نوبح# نيذلا ةبتكلا نم اورذحا هميلعت يف مبل لاقف #* ةذلب هنم عمسي ريبكلا عمجلا
 نولكءاي نيذلا  ميالولا ف تدءاكتملا لياواو سلاجملا رودص يف نويكتيو ةعامجلا ءاسور عم نوسلجخلو » قاوسلا
 فيك عمجلا رظني ةنازغلا باب دنع  عوسي سلج مث #* امياد اباقع نوذخا ءالوه مهتاولص ليوطتب لعءارألا تويب

 * امهاوس اهل سيل نيسلف تقلاف ةنيكسم ةلمرا ةارم تااجن .-# اريثك اوقلا نوريثك ءاينغاو ةنازخغلا يف اساعن يقلي
 * ةنارغلا يف اوقلا نيذلا لك نم رثكا تنفلا ةئيكسملا ةلمرالا هذه نا مكل لوقا نيما مهل لاقو هذيمالت يعدتساف
 ظ * اهتشيعم لكو اهل املك اهتتكسم عم تقلا هذهو مهدنع اء لضفف نم اوقلا لكلا نال

 رشع كلاثلا لصفلا ْ]
 باجاف“ + .انبلا اذهو-ةميظعلا ةراجعلا هذه يلا رظنا ملعم اي هذيمالت نم دحاو هل لاقف لكيبلا نم جرخ مث

 لبج يلع سلاج وه امنيبو * ضقنيو الإ رجح يلع رجمح انهاه كرتي ال ةميظعلا ةراجملا هذه يرتا الياق عوسب
 . وه ,يش. يأو ءايشألا هذه نوكت ينم انل لق .* ةيفخ يف سواردناو انحويو بوقعيو سرطب هلاس لكيهلا مادق نوتيزلا
 ينا نيلياق يمساب نوتاي نيريشك ناف * دحا مكلضي ال اورظنا عوسي مبل لاقف * كلذ لامك يلع ةلادلا ةمالعلا

 تاي مل نكل .نوكي نا يغبني هناف اوبرطضت الف بورحلا رابخاو بورهلاب متعمس اذاف '* نيريثك نولضيو وه انا
 * قلطلا ةيادب هذهو جويهو تاعاجم نوكتو عضاوم يف لزالزلا نوكتو ةكلممو ةما يلع موقت ةما ناو  يضقنالا
 لكلو # مهل ةداهش ىلجا نم داوقلاو ثلولملا ماما نوماقتو نوبرضتف مكاحتلا يلا مكنوملسيس مهنا متنا اورظناف

 نوطعت مكناف نوبيمب امب الو نولوقت ادامب اومتهت الف مكوملساو مكومدق اذاف0 * ليجألاب زركي نا الوا يغبني ممالا
 هنبا بالاو توملا يلا داخأ. جالا ملسيسو * سدقلا حور نكل نيملكتملا مدسلو نوملكتت هب ام ةعاسلا' كلت يف

 يبتنملا يلا ربصي يذلاو يمسا لجا نم: لكلا نم نيضغبم نونوكتو : * مينولتقيف مهيابا يلع ءانبالا بثتو
 نيذلا ذينيح يراقلا مهفيلف زوج ال ثيح امياق يبنلا لايناد يف روكذملا بارغلا سجن متيار اذف »+ صلخي
 ” ال لقعلا يف يذلاو ه#* ءايش هنم ذخايل هتيب يلا لزني ال مطسلا يلع يذلاو #* لابجلا يلا نوبرعي ةيذوهيلا يف
 * ءاتش يف مكبره نوكي اليل اولصف .* مايالا كلت يف تاعضرملاو يلابعلل ليولاف # هسابل ذخايل هيارو يلا .عجرب.

 رصق برلا نا الولو- * نوكي الو نالا يلا هللا قلخ يذلا .دبلا نم هلثم نكي مل قيض مايالا كلت ين نوكي هنال
 ذينيح مكل لاق ناف #* مايالا كلت ترصق اوريدخا نيذلا نيراتخملا لجا نم نكل دسج وذ صلخ# مل مايا كلت



 بياحعتو تامالع نوعتصيو ةبذك ءايبناو بزك ايىهيسم موقيس هناف » !اوقدصت الف كانه وا انهاه عيسملا نأ

 كلذ دعب مايالا كلت يف نكل * .يش لكب مكتربخاو تادب دق اذنهف متنا اورظناف * اوردق نأ نيراتخملا اولضيل
 ذينيح * برطضت .امسلا تاوقو ا ا بكاوكلاو ه* هوض يطعي ال رمقلاو ملظت سمشلا قيضلا

 نم هيراتخم عمجيفن هتكيالم لسري ذيديح + ميظع دج تارق عمم باعجلا يف ايتا ناسنالا نبا نورظنت

 . ترهظو تنال اهناصغا متيار اذا لثملا اوملعا ةنيتلا نمف .* اهياصقا يلا ضرالا يصقا -نم حايرلا .عسبرا تاهج
 , * باوبألا يلع برق دق هنا اوملعاف تنناك دق هذه متيار اذا اضيا ا .كلذك # اند دق فيصلا نا متملع اهقاروأ

 انماف * لوزي ال يمالكو نالوزت ضرالاو ءامسلاو #* هلك اذه نوكي يتح لوزي ال ليجملا اذه نا مكل لوقا نيمأ
 اولصو اورهساو اورظناف »* بالا الا نبآلا الو .امسلا يف نيذلا ةكيالملا الو دحا اهفرعي ال ةعاسلا كلتو مويلا كلذ

 يمسعوأو هلمع ,دحاأو لكل ناطلملا ةديدع يطعأو هذحمب كرتو رفاس ناسنأ لدم 7 نامزلا نوكي ينم نوملعت ل مكنال

 ٍءأ كيدلا حايص وا .ليللا فصن وا ناك يثغلاب تيبلا بير يتاي يتم نوملعت ال مكناف اورهساف + ظقيتلاب باوبلا
 * اوربساف هلوقا عيمجلان مكل هلوقأ يذلاو د اماين مكدجيلف تغب يتاي اليل + ةادغلاب

 رخم عيبارلا ليفنلا :
 سيل نولوقي اوناكو د ةولتقيل ركمب هنوكسمي فيك ةبتكلاو ةئهكلا ءاسور بلطف نيموي دعب رقت ممصفلا ناكو
 ةارع تااج يكتم صربألا ناعمس تميب يف اينع تيب ينوه امئيبو ن» بعشلا يف كثععش نوكي اليل ديعلا ف

 فات ادامل نيلياق مهسفنا يف نيرمدتم سانا ناكو * هسأر يلع هتغرفاف نمثم قياف نيدران بيط هيف ءانا اهبعم

 عوسي مهل لاقف # اهوربتناو نيكاسملل عفديو رانيد ةيامثلث نم رثكاب عابي نأ يغبني ناك دق #* بميطلا اذه

 اماو مهيلا اونسحت نأ متردق متدرأ اذاف نيح لك مكدنع نيكاسملا نأل * يب تملمع لمعلا معن اهنودوت انامل اهوعد

 مكل لوقا نيمأ * ينفدل يدسج تبيطف تادب اهنال هتلعف دق اهل ناك يذلاف + نيح لك مكدنع تسسلف انا

 . دحا يطويرختالا انوهي ناو #* اهل اراكذت هذه تمعنص امب قطني ملاعلا عيمج يف ليجلنالا اذهب زركي امثيح هنا

 ةصرف بلطي ناكو ةضفلا ةيطعب هردعوو اوحرف اوعمس املف #* مهيلا هملسيل ةنهكلا ءاسور يلا بهذ رشع ينثلا
 دعنو يفمن نا ديرت نيأ هذيمالت هل لاق مصفلا نوحبذي اوناك نإ ريطفلا نم موي لوا فو .#* مهبلا هملسي فيك
 * هاعبتأ ءام ةرج لماح ناسنا امكاقليسف ةنيدملا يلا ايضمأ امهل لاقو ةذيمالت نم نينثا لسراف »* مصفلا لكءاتل

 * يذيمالت عم .مصفلا لكا ثيح ةحارلا عضوم نيا :تلل لوقي .ملعملا نأ هتميبلا برل الوقف لخدي ثيح يلا

 امبل لاق امك ادجوف ةنيدملا يلا ناذيملتلا ايتا املف * كانه انل أدعاف ةدعم ةشورفه ةريبك ةفرغ امكيري وبف

 دحأو نأ مكل لوقا نيسأ عوسي لاقف اولكءايل اواكتاف * رشع ينثالا هعمو ءاج ءاسملا ناك املو د مصفلا ادعأو

 ينثألا نم .دحاو الياق مهباجاف * وه انا يلعل مهنم دحاو لك لاقو اونزحن * يعم لكي يذلا وهو ينملسي مكنم
 ناسنالا كلذل ليولاو هلجا نم بوتكم وه امك يضمي 0 نبا نآأل * ةعصقلا يف يعم هدب عصي يذلا وه رشع

 مهاطعأو رسكو كرايف ازيخ عوسي ذخا نولكءاي مه امنيبف د دلوي الا ناسنالا كلذل ريخ ناسنالا نبا ملسي يذلا

 .ديدجلا نهعلا يعد وه اذه مهل لاقو # مهلك هنم اوبرشف مهاطعأو ركشف اساك ذخاو + يدسجح وه اذه اوذخ لاكو
 - يف اديدج هتبرش اماذا مويلا .كللد ىلا ةمركلا ريصع نم بدرشا ال يننا مكل لوقا نسما د نيريثك نع قاري يذلا

 اع دوب دوا نأ ع لاقف * نوتيزلا لبج يلا اوجرخو انعم مث * هللا تثوكلم

 تمسلف مهلك اوكش نا. سرطب هل لاق ماجا يلا مكقبسا موقإ امل يننكل * مدغلا قرفتتف يعأرلأ برضأ ١ نأ

 يب رفكت ن يترم .كيدلا ميصي نا لبق ةليللا هذه يف مويلا تمنا كنا كل لوقا نيمعا عوسي هل لاقف' #* انا

 مث * مهعيمج لاق تكلذكو كب رفكا 1 كلعم توما نا يلا تررطضا ناو-هل لاقو سرطب يدامتف #* ثلث

 .ادبو انحويو هبجوقعيو سرطب .ذخأ مث : * يلصأ يتح انهاه اوسلحا ةهذيمالتل لاقت يناماسدج يعدي لقح يل واح



 ا * اورهساو انهاظ اوميقاف توملا يتح ةفيرهل يسفن نا مهل لاقو * سبعيو نزح
 ذه ينع رجا كتردقب .يشب لك بالا اهيأ لوقب ناكو # ةعاسلا هذه ينع ربعت نأ عاطتسي له اليات ايلصم ضرألا
 نارا ىلا وزال ىبلأ لامجم اي سراب لاثث اماين ركتجوا اجل * تمنا .لب انا ديرا امك سيل نكل ساكلا
 اضيا يضم مث »* فيعصف دسجلا اماو دعتسمف حورلا اما براجتلا اولخدت اليا اولصو اورهسا * ةعاس يعم رهست

 ,اجو #0 هنوبيجل ام ؛نوردي اونوكي ملو ةليقث مهنيعا نال اماين مهدجوف اضيا ءاجو #* ةملكلا هذه لوقي ناكو يلصو .
 اوموق #* ةاطحللا يديآ يف ناسنالا نبأ ملسيا هةعاسلا تاااجو ةياغلا ترص دقف اومهيرتساو نآلا أومان مهل لاقف ةئلاث
 , عمج هعمو رشع ينثالا دحا يطوي رخمالا اذوهي ولا * ينملسي يذلا © نمرق دقف بهذن اب

 وه وه هلبقا يذلا نأ ةمالع مهاطعا دق هملسم ناكر + ةضحبشملاو ةبتكلاو ةذهكلا ءاسوور نم يصعو فويسب
 دحا ناو + هوكسمأو هيلع مهيديأ اوقلاف * هلبقو ملعم اي ملعم اي هل لاق هنم اندو ءاح املف » هوقثواو هةوكسماف

 فويسب متجرخ انا صل لثما الياق عوسي مهباجاف # هنذا عطقف ةنهكلا سيير دبع برضو افيس يضتنا مايقلا
 ذيمالتلا هكرتف * باتكلا“ متيل هكللد ٍينوكسمت ملو ملعا لكيهلا يف مكعم تسنك موي لك فو * يوذخاتل يصعو

 يلا عوسيب اواجضن * ايراع رفو رازالا كرتف * هوكسماف ةيرع يلع زازا هيلع باج ةغبني .ناكو * مهلك اوبرهو

 راد لخاد يلا ديعب نم هعبتي سرطب ناكو * ةضعيشملاو ةبتكلاو ةنبكلا ءاسور هيلا عمتجاو ةنهكلا سيير افايق
 عوسي يلع ةداهش نوبلطي اوناكف لفصملاو ةنهكلا ءاسوور اساف + يلطصي رانلا دنع مادغلا عم سلجو ةنهكلا سيير

 نحن # نيلياق اروز هيلع اردهش اموق اوساقاف » مهتداهش قفتت ملو اروز هيلع اودهش ريثكو د اودجي ملف هولتقي
 الو * يديالاب عونصم ريغ رخآ ميقا' مايا ةنلث دعبو يديالا هتعنص يذلا لكيهلا اذه لحا ينا لوقي اذه انعمس

 ءالوه هب دبهشي امع .يشب بيج اما الياف عوسي لءاسو طسولا يف هنهكلا -سيير ماقف * مهتداهش تقفتا .ةوه

 * ثارابملا نبا ميسملا وه تنناا هل لاقو ةنهكلا سيير اضيا هلاسف اتكاس ناك لب .يشب بجي ملف * كيلع
 ةنهكلا ميظع قزمف # ءامسلا باه يلع ايياج ةرقلا نيمي نع اسلاج ناسنالا نبا نورتسو وه انا عوسي هل لاف

 هي بر وول وا عسا * ةداهش يلا نوجاتهت اذام لاقو هبايث .
 كيطل يذلا وه نم ميسملا اهيا انل بنت هل نولوقيو هنومطليو ههجو نوطغيو هيلع نولفتي موق ءادبو د توملا
 هتءار * ةنبكلا سيير يراوج نم ةاتف تااج رادلا لفسا سرطب اميفو  ادج هنومطلي مادخلا ناكر نآلا
 ' ام فرعا الو يردا يرسل الياق ركناف * يرصاعلا عوسي عم ىمنك دق اضيأ تناو هل تلاق هتءار املف يلطصي

 ' دعبو اضيا ركناف * مهنم اذه نا مايقلل تلاقف يرخا ةاتف هتءارو * كيدلا حاصف رادلا جراخ يلا جرخو نيلوقت
 فرعي ام هنا فلحو نعتلي ءادبف * مهمالك هبشي كمالكو يليلج تناو مهنم كنا اقح سرطبل مايقلا لاق ليلق
 كيدلا ميصي نأ لبق كانا عوسي لوق سرطب ركذف ةيناث كيدلا حاص هناكم مث د نولوقت يذلا .ناسنالا اذه
 * يكبي لوهتث ثلث ينركذت نيترم

 رشع. سماغلا لصفلا

 < سلال نأ اوم عوض ارقثإاف عومجلا رياس عمو ةبتكلاو ةضخبشملا عم ةنهكلا 550 اوحبصأ املف
 سمطاليف هلءاس مث * اريدك ةئنهكلا ءاسور هفرقو * تسلق تنا الياق هباجاف ذوبيلا كلم تنناا سطاليف هلءاسف

 ' هيع لك يف ناكو * بهجت سطاليف نأ يتح .يثب عوسي هيما ملف * كنوكشي مك رظنأ ,ءيثب بييجت اما اضيا
 * ةئتغلا يف اولتق اوناك نيذلا نيقفانملا نم اريسا نابنراب هل لاقي يذلا ناك» * اوبحا نم اريسا مهل قلطي
 كلم مكل قلطا نا نوديرتا اليات سطاليف مهباجاف #* مهل عفصي ناك دق امك لاست تادبو ةعامجلا تححاصف
 هولاسي ناب ةعامجلا تكرح ةنهكلا ءاصر ناو * !دسح هوملسا امنا ةتهكلأ ءاسيور نا ملع دق ناك هنال * ذوييلا
 كلم هنا هنع نواوقت يذلاب عنسا نأ نوبعت اذام اليات اضيا سطاليف مهباجاف + نإبنراب مهل قلطي نا ةدايزب
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 نا سطاليف داراف د هبلصأ احايص اودادزاف لعف رش يأ سطاليف مبل لاقف د* هبلصا اضيا اوحاصق * دوبيلا

 رادلا لخاد يلا طرشلا هب بسهذف * بلصيو برضيل عوسي مهيلا ملساو. نابنراب مهل قلطاف ةعامجلا يضري

 |. نودجسيو ههجو يف نولغتيو ةبصقب هسأر نوبرضيو * ذوييلا كلم اي ماللا نيليات هيلع نوملسي اودبو * هسار
 يمسي ايناوريق ادحاو اورخخسو ه هويلصيل دوجرخا مث هبايث هرسبلاو ريفربلا بايث هورع هب اوزه املف * مهبكر يلع هل
 اهليوات ينلا ةلجاجلا عضوم يلا هب اوتاو + هبيلص لمعمل سفورو سردنسكالا وبا وهو لقحلا نم ايياج ناعمس
 نم يأ اهيلع اوعرتقاو هبايث مهنيب اومستقا ةوبلص املو ذ: هذخاي ملف برشيل رمب اجوزمم ارمخ ةوطعاو » ةمهحجلا
 نيصل هعم اويلصو * ذوهيلا كلم هنا ةيوتكس ةفص هيلع تنناكو * بملصو ةئلاثلا ةعاسلا تنقو ناك + اهذخاي يذلا
 نوفدج# هب نورمي اوناك نيذلاو د ةمئالا عم يصح هنا لياقلا باتكلا متو #* هراسي نع رخآو هنيمي نع ادحاو
 ناكو * بيلصلا نم لزناو صلحت » مايا ثلث يف هينبيو لكيهلا لح نم اي نولوقيو مهسوور نوكرحاو هيلع
 ناك نا #* هسفن صلخم# نا ردقي اما نيرخا صلخ نيلياق ةبتكلا كلذكو ضعب عم مهضعب نوازهتي ةنهكلا ءاسور
 ناك املف * اضيأ هناريعي اناك ةعم ابلص ناذللاو هب :نسونو هرظنتل بيلصلا نم نآلا لزني ليارسأ كلم ميسملا وه
 جرص ةعساتلا ةعاسلا تمقو يفو * ةعساتلا ةعاسلا تنقو يلا اهلك ضرالا يلع ةملظ تراص ةسداسلا ةعاسلا تمقو

 املف * لفسا يلا قوف نم نينثاب لكيهلا باجح رتس قشناف * جورلا ملساو لاع توصب عوسي خرصف # هلزنيل

 هنعبتي نك يتاوللا نه ءالوه * يمولاسو اسوي ماو ريغصلا بوقعي ما ميرمو ةيلدجملا ميرم نبنم ديعب نم نرظني
 يتلا ةعمجلا تناك اهنال .اسملا ناك املف #* ميلشروا يلا هعم ندعص تاريثك تايرخاو هنمدخبو ليلجلا نم

 رسج هللا توكلم يجرتي اضيا ناكو يار اذ اباهم يزلا نسح ناكو ةمارلا نم فسوي ياو * تمببسلا لبق يه
 ةياملا دياق اعدتساف فنا ذنم تام ناك نإ بمجمتف سطاليف اماف + عوبسي دسج هنم بملطو سطاليف يلا لخدو
 ةفافل يرتشاف * بفنسوي يلا عوسي دسج عفد دياقلا لبق نم هرما ملع املف < اقنا تام:اك نا هنمم مهفتسأو

 ميرمو ةيلدجملا ميرم تناكو #* ربقلا باب يلع ارهح جرحدو ةرغص يف روقنم ثدج يف هعضوو اهب هفلو هلزناو
 ْ 3 7 كرت نيا نآرظنت اسوي مأ

 رشع سداسلا لصفلا

 توبسلا دحا ينو #*ربقلا نييطيل ابيط يمولاس» بوقعي ما ميرمو ةيلدجملا ميرم تمعاتبا تمبسلا ناك املف
 * ربقلا باب نع رجلا انل جرحدي نم ضعبل نهضعب تالياق * سمشلا تعلط ذا ربقلا نيفاو ادج اركاب
 هيلع نيميلا نع اسلاج اباش نرظن ربقلا نلخد املف # ادج اميظع ناك هنال جرحد دق رجا نرظنو نعلطتف

 عضوملا اهو انهاه وه سيل ماق دق بلص يذلا يرصانلا عوسي نبلطتا نفاخ 2 نهل لاقف * نفخ ضيبا سابل
 » مكل لاق امك هنورت تلانهف ليلجلا يلا مكقبسي هنا سرطبلو هذيمالتل نلقو نبهذا نكل * هيف عضو يذلا
 توبسلا دحا ركاب ماقو * نفخ نبنال ءايش دحال نلقي' ملف نهذخا ريعتلاو ةدعرلا نال ربقاا نم تاعرسم نجرخغف

 نوحوني اوناك نيذلا هعم اوناك نيذلا تربخاو تمقلطناف * نيطايش ةعبس اهنم جرخا يتلا ةيلدجملا ميرمل اا رهظ '
 دحالاو كللذ دعبو # اوقدص اضيأ نيذهل الو ةيقبلا اربخاو ايضمف * لقح يف رخا هبش ين امهل رهظف قيرط ف
 + تاومالا نم ماق هنأ هورصبا نيذلا اوقدصي: مل مهنال مهبولق ةوسقو مهناميا ةلقل مهتكبو مهل رهظ نين رج



 نموي مل نمو صلخ دمتعاو نما. نمف + اهلك ةقيلخلا يف ليجنالاب اوزركاو عمجا ملاعلا يلا اوقلطنا مهل لاقو
 مهيدياب نولمحو + ةديدج ةنسلاب نوملكتيو نيطايشلا نوجرخت يمساب نينموملا عبتت تايالا هذهو # نادي
 مهملك ام دعب نمو * نوربيف يفرملا يلع مهيديا نوعضيو مهرصي الف لتاقلا مسلا اوبرش ناو مهيذوت الف تايحلا
 مهعم لمعي برلا ناكو ناكم لك يف اوزركف كيلؤا جرخو # هللا نيمي نع سلجو ءامسلا يلا عفترا اضيا برا
 ال +« مهايا ةعباتلا تايب مهمالك ىتقححيو

 اقول سبيبدغلا ليجحتا

 ْ 00 لوألا لصفلا

 نم اوناك نيذلا نولوالا كيلوا انيلا دهع.امك #* نوفراع اهب نحن يتلا رومألا صصق بتك اوعار نوريشك نا لجال
 اهيا كيلا بتكا نا قيقحتب .يش. لكل اعبات :“تسك نا اضيا انا تيار #* ةملكلل امادخ اوناك» نينياعم لبق

 همسأ نهاك ةيدوبيلا كلم سدوريه مايا يف ناك * هب تظعو يذلا مالكلا قياقح فرعتل # اليفواثزيرعلا .
 نيرياس هللا مادق نيراب امهالك ناك» * تاباصيلا اهمساو نوره تانب نم هتاءرم تاكو ايبا لا. ةمدخ نم ءايركز
 يف انعط دق امهالك اناكو ارتاع تناك تاباصيلا نآل دلو امهل نكي ملو ليم ريغب برلا قوقحو اياصولا عيمج يف
 . روخبلا. عضو ةيون هتغلب لا توئبكلا ةداعك # هللا مامأ هتمدخ بميترت مايا يف نهكي وه امنيبف د امهمايا

 نيمي نع امياق برلا كلالم هل رهبظف *روخبلا تمقو اجراخ نولصي بعشلا عيمج ناكو * برلا لكيه لخدف
 تمعمس دقف ءايركز اي فخت ال كالملا هل لاقف * ميظع فوخ هيشغو برطضا ءايركز هآر املف + روخملا مبذم

 * هدلومب نوحرفي نوريثكو ليلبتو ميظع حرف كلل نوكيو #* انحوي هيمستو انبا كل دلت تاباصيلا كتارمو كتبلط
 . نم اريثك ديعيو #* همأ نطب يف وه» سدقلا حءر نم يلتميو اركسم الو ارمخ برشي ال برلا مادق اميظع نوكيو
 ٠ ال نيذلاو .انبالا يلع .ابالل بولقب لبقيو .ايليا ةوقبو حورلاب هماما مدقتي وه» #* مههلا برلا يلا ليارسا ينب
 دق يتارمو ضيش اناو اذه ملعا فيك كالملل ءايركز لاقف د اميقتسم ابعش برلل دعيو راربالا ملع يلا نوعيطي
 * كرشباو اذهب كسملكأل تملسرا هللا مادق فقاولا ليياربج وه انا الياق ثللملا هباجاف # اهمايا يف تنعط

 يف مني يذلا يماكب نموت مل كنال اذه نوكي هيف يذلا مويلا يلا ملكتت نا عيطتست ال اتماص نوكت نالا نصو
 اوملعف مهملكي نا ردقي ملف جرخ املف * لكيهلا يف هيطب نم نيبجتم ءايركز نيرظتنم بسعشلا ناكو #* ةناوا
 نص» + هتيب .يلا يض» هتمدخ مايا تمملك املف # اتماص ماتاو مهيلا ريشي ناكر لّكيهلا يف ايور يار دق هنا



 ' مايالا يف برلا يب , عبص ام اذه * ةلياق رهشا ةسمخل اهلبح تسنكو هتارم تابصيلا تلبح مايالا كلت دعب
 ايلا هللا دنع نم ثلاملا لياربج ني سداشلا وتلا فو * سانلا نيب يراع ينع عرنيل اهيف يلا رظن يتلا

 * ميرم ي يرذعلا مساو دواد تسيب نم فسوي همسا لجرل ةييطخ يلع يل * ةرصان يمست ليلجلا يف ةنيدم
 هتار املف + ءاسنلا يف تننارفكرابم كعم برلا ةمعن ةيِلكَمَم اي كل ماسلا اهل لاق كالملا اهيلا لخد, املف
 جول دنع نم ةمعنب ترق دنا عيرم اي يفاخت 9 كالملا اهل لاقف + ٠ ملل اذ 16 115 قي ىب ندارتسا

 يي نبك كاهل مر جر نا هامل نيك و دبلا يل بقعي تسيب يلع تلميو . عا يبا دو

 يعدت يتلا كلت كلانا وي سارا اذهو را اع ا عا كك هذ يهو #4 دب هللا نبأو

 ص كلوقك ف ل برلل ةدبع اذناه كلالملل ميرم تلاقف * ةوق ريغب هملك هللا دنع سيل هنال »* ارقاع ٠

 تميب ىسنلخ دو + اذرهي ةنيدم يلا لبجلا يلا ةعرسم تسمو مايألا كلت يف ميرم تساقف * كالملا اهنع
 تدرالتماف اهنطب يف نينجلا كرت :ميرم مالم توص تاباصيلا تمعمس املذ ”ارابلا لك يضم ءايركز
 نم * كنطب ةرمث ةكرابمو ءاسنلا يف تمنا هكرابم ةلياق ميظع توصب تمخرصو »* سدقلا حور نم تاباصيلا

 "0 دب نبين يح تيس اسس 0 يبر 00 ا

 وب 0 3 دل ملم ا 0 يل لايجا نم ةثيك هتمحو * همسأ سودقف
 *: اغرف ءاينغالا ا عبشأ #* نيعضاوتملا .عفرو يئاركلا نع ءايوقألا لزنا 00

 نم وحن اهدنع ميرم تمماقاو #* دبالا يلا هعرزو ميهربا انيابأل لاق يذلاك .# هتمحر ركذو هاتف ليارس

 دق برلا نا اهوابرقاو اهناريج عمسف # انبا تدلوف دلتل تاباصيلا ناهز مت املو » اهتيب يلا رع

 يب ءايركز هيبأ مسأب ةوعدو يبصلا اونتخدل أواح نمانلا مويلا ف ناك املف * اهعم اوحرفف اهل هتمحر مظع

 هيبأ يلا اوراشاف * مسالا اذهب يعدي كسنج يف دحا سيل ابل اولاقف * انحوي هوعدأ نكل ال ةلياق همأ تمباحلف

 قلطناو همف متفنا تمقوللو , : مهعيمج بهعت انحوي همسأ الياق بتكو احول بلطف“ #* هيمست نأ ديرت ادام.

 ركفو 27 ادوهي مون عيمج يف مالكلا أذهب ثدعتو مهناريج عيمج يلع فوخ راصو * هللا كرابو ملكتو هناسل

 لا ءايرعز دنع 0 بلا كيو 0 اذه نم نوكي 20- نيلياف ا ا ول
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 لك يديإ نمو ا 7 - ع اكبألا نم . يييدفلا'ةيلبِطنإ : او يلع 2 يذلا ٠ * 1 درا تيب نم
 _ ١ ب انيبا ميرنا مي ايسقا يذلا !مَسْقلا .* سودقلا ةدهغ ركذ انيابا عم ةمحر (عنصيلل + م دي كغم
 ويس اهنا كناو“ "نتايج - مايا لك “”ةمادق ل * نب دعأ ٠ .يدبا نم, ص العلا را لا /بفوخ
 3-2 6 رم < يهاياطخ ةرفغمب ةيعشل صالغلا ملع يطعن 9 هم ادعتلا برلا هجو ماد لطنتو اعدت يلعلا
 ليبشل انلِخَرَأ ميقتستا ”توملا "1 ما د 3 . تجلى ,واعلا نت قرم "ان دقتفا يذلا انهلا ةمحر
 ظ * ليارسال روم ه موي يلا اربلا يف منار ىرلاب فرقثيو بشي ناكف يبسل |اماَك * ةمالسلا

 يانا لصفلا

 ةباتكلا هثذهو 7 ةنوكسملا عيمج ع ءامسا بتكثكت ناب كلملا سطسغوأ نم رعأ جرخ مايزلا كلت ف ناك املو

 فسوي دعصف * هتنيدم يف همسأ مهنم دحاو لك بتكيل مهعيمج يضفمف * ماشلا يلع .سوانريق هيو يف يلوآلا

0 



 نماثلا لصفلا .

 اذه يلع فاارتا انا * مهل لاقو هذيملت اعدف نولكءاي ام مهل نكي ملو ةريثك عومج هتفاو اضيأ مايالا كلت ينو
 يف اوفعض ماعط الب مهلزانم يلا مهتقلطا انا نإو  نولكءاي ام مهل سيلو نوميقم مايا ثلث يعم مهل نال عمجلا
 مك مهلءاسف + ةيربلا يف ازبخ ءالوه عبشي انهاه ردقي نم هذيمالت هباجاف * ديعب نم ءاح نم مهنم نال قيرطلا

 ذيمالتلا يطعاو رسكو كرابف تازبهتلا عبس ذخاو ضرالا يلع اويكتي نا عومجلا رماف د ةعبس اولاقف زبخلا نم مكدنع
 اوعبشو اولكءاف »* مهيلا اومدقي نأ رماو هكرابف ريسي كمس اضيا مهعم ناك» * عومجلل اومدقو عومجلل اومدقي اميك
 هذيمالت عم ةنيفسلا بكر تقوللو # مهقلطاو فلا ةعبرا اولكءا نيذلا ناك» * فافق عبس رسكلا نم اوعمجو
 ذهنتف # هوبرجبل ءامسلا نم هيا هنم نوبلطيو هنولداجي اودبو نويسيرفلا جرخت * لدجملا يحاّون يلا .اجو

 ةنيفسلا بكرو مهكرت مث #* هيأ ليجلا اذه يطعي سيل مكل لوقا نيمأ هيأ ليجلا اذه سمتلي انامل لاقو حورلاب .

 الياق مهاصوف * دحاو فيغر يّوِس ةنيفسلا يف مهعم .نكي ملو ازبخ مهعم اوذخاي نا اوسنو * ربعلا يلا يضم اضيا
 اذامل مهل لاق ملع املف *زبخ مهعم سيل نا نوركفي اولعجن * سدوريه ريمخو نييسيرفلا ريمخ اوزيمو اورظنا
 نوعمست الف عمس مكلو رصبت آل مكنويعو د ةسومطم مكبولقا نومهفت الو نوملعت اما زبخ مكعم سيل هنأ نوركفت
 عيبسلاو * رشع ينثا هل اولاقف متذخا ارسك ةولمم ةفق مكو فلا ةسمغل اهترسك يتلا تازبغلا سمخ ه# نوركذت اما
 اديص تيب يلا اواج مث # نومهفت ال اذامل مبل لاقف ٠ * اعبس هل اولاقف متذخا ارسك ةرلمم ةفق مكو فلا ةعبرال

 هلاصو هيلع هدي عضوو هينيع يف لفتو ةيرقلا نع هحرخاو يمعالا ديب ذخان »+ هسملي نأ هولاسو يمعأ هيلا اومدقف
 لك يلا رظنو ءاربو اديج رصباف هينيع يلع اضيا هدي عضوف # نوشمي رجشلا لثم سانلا رصبا لاقف * رظنت اذام
 يلا هذيمالتو عوسي جرخ مث # ءايش اهلها نم دحال لقت الو ةيرقلا لخدت ال الياق هتيب يلا هلسراو د ارهاظ .يش

 ينادمعملا انحوي نولوقي موق أولاقف د انا ينا سانلا لوقت انام الياق هذيمالت لاس قيرطلا فو سبليف ةيراسيق يرق

 * ميسملا وه تنا الياق سرطب باجأ انا ينا نولوقت اذام متناف مهل لاقف * ءايبنالا دحا نورخاو ايليا نورخاو .
 نئمشملا نم لذريو اريثك ملوي نا عمزمل ناسنالا نبا نا مهملعي ءادبو * هلجا نم ءايش دحال اولوقي نأ مبعنمف :

 * هعنمي لعجو سرطب هكسماف اذه لوقي ناك ةينالعو #* موقي كلاثلا مويلا ينو هنولتقيو ةبثكلاو ةنهكلا ءاسورو
 * سانلل اميف نكل هلل اميف ركفت 3 كلن ناطيش اي يفلخ بهدا هل الياق سرطب رجزو هذيمالت ىلا رظنو تمفتلاف
 صلخت نا دارا نمو * ينعبتيو هبيلص لمحتلو هسفيب رفكيلف ينعبتي نا دارآ نم مهل لاقو هذيمللتو عمجلا اعدو
 هلك ملاعلا مير ول ناسنالا عفمي ادام #* اهصلخ# وهف ةراشبلا لجا نمو يىلجا نم هسفن كلها نمو اهكلهيلف هسفن
 قسافلا ليجلا اذه يف يمالكبو يب فرتعي نا ايعتسا نم لك #* هسفن ءادف ناسنالا يطعي اذام وأ  هسفن رسخو
 * نيسدقملا هتكيالم عم هيبا دجحبب ءاج انا هعضني ناسنالا نباف يطاغلا

 عسانلا لصفلا
 دعبو # ةوقب يتات هللا توكلم اونياعي يتح ثوملا نوتوذي ال مايقلا نم موق انهاه نأ مكل لوقا نيما لاقو

 هبايث تاكو #* مهمادق يلجنو نيدرفنم لاع لبج يلع مهدعصاو انحويو بوقعيو سرطب عوسي ذخا مايا ةتس
 نابطاخ# ءايلياو يسوم مهل رهظو د كلذك ضيبي نأ ضرالا يلع ضيبم ردقي ال يذلا ملثلا لثم ادج اضيب عملت
 يسومل ةدحاوو كل ةدحاو لاظم ثلث عمصنو انهاه نوكن نأ انب نسح ملعم اي عوسيل سرطب لاقف #* عوسي
 اذه الياق ةباعجسلا نم توص ناكو مهتللظ ةباحن د نيفوخت# اوناك مهنال لوقي ام يردي نكي ملو »* ءايليال ةدحاوو
 مهاهن لبججلا نم نولزان مه امنيبو د مهعم هدحو عوسي الا اوزي ملف هتغب اورظنو * هل اوعمساف بيبعلا ينبا
 اذه وه ام نيلياق مهيف ةملكلا اوكسماف * تاومالا نيب نم ناسنالا نبا موقي يتح متيار امب دحا اوربغت ال الياق
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 الوا يتاي هيليا نا مهباجاف د الو يتاي ءايليا نا ةبتكلا لوقت اذامل نيلياق ةولام مث * تاومالا نيب نم مايقلا

 دق ءايليا نا مكل لوقا نكل * لذريو اريثك عجوتي هنا ناسنالا نبا يلع بوتكم وه ام نلعيو ءيثن لك لدعيو
 . * مهنولياسي ةبتكو مهلوح اريبك اعمج يءارف ذيمالتلا يلا ءاجو د هلجأ نم بوتكم وه امك اوبحا ام هب اوعنصو ءاج
 عمجلا نم دحاو بباجا # مهتم نوبلطت اذام ةبتكلا لاسف # هيلع اوملسف اوعرساو اوفاخ عومجلا هءار املف

 تملقو اسباي هكرتو هنانسأ ررصو هدبزاو هعرص هكردا امثيحو ه#* مكبا حور هبو ينباب كتيتا دق ملعم اي لاقو'
 يتم يتحو مكعم نوكا يتم يلا نموملا ريغ ليجملا اهيا الياق مهباجاخ + اوردقي ملف هوجرخ نأ كنذيمالتل
 هابا لءاس مث * ادبزم ادعترم ضرالا يلع طقسو هعرص تقوللف حورلا هار املف هيلا ةومدقف #* هب ينوتيا مكلمتحا

 انعا تمعطتسا ام نكل هكلهيل ءاملا ينو رانلا يف هيقلي ةريشك ارارعو ه# هيابص ذئم هل لاقف اذه هباصا ذم ةنس مك
 2 هعمقولل يبصلا وبأ حاصف » نموملل عاطتسم' ءيشب لك تمعطتسا ام كلوق وه ام عوسي هل لاقف * انيلع سمتو

 مصالا حورلا اهيا الياق سجنلا جورلا رهتنا عمجلا رئاكت عوسي يار املف #* يناميا فعض نعاف نموا انا الياق عومدب
 نيريثك نأ يتح تيملاك راصو هنم جرخو اريثك هطبلو خرصف # اضيا هيف لخدت الو هنم جرخت نا كرما انا مكبالا
 ردقن مل ادامل مهدحو هذيمالت هلاس تميبلا لخد املف »* فقوف هماقأو هديب عوسي تلسماف * تام دق هنا اولاق

 ازاتمحم تلانه نم جرخ مث د موصلاو ةالصلاب الا ءيشب جرخ# نا عاطتسي ال سنجلا اذه مهل لاقف # هجرخن نا نه
 هنولتقيو سانلا يديا يف ماسْيس ناسنالا نبا نا مهل الياق هذيمالت ملعاو * دحا هب ملعي نا بح ملو ليلجلاب

 لخد املف موحانرفك يلا ءاجو د هولاسي نا اوفاخو مالكلا اذهل نيمهف ريغ اوناكوو * موقي ثلاثلا مويلا فو
 * مييف ميظعلا وه نم قيرطلا يف نولوقي اوناك مهنال اوتكسف #* قيرطلا يف نوركفت متنك ادام مبلءاس تميبلا
 مهطسو هماقاف ايبص ذخاو #* عيمجلل امداخو رخا نكيلف اللا نوكي نا دار نم مهل لاقو رشع ينثالا يعدو سلجف
 لب طقف ينلبقي سيلف ينلبقي نمو ينلبق دقف يمساب يبصلا اذه لثم !دحاو لبقي نم لك * مهل لاقو هكسّساو
 لاقف # انعبتي مل هنال هانعنمف كمساب نيطايشلا جرخ# ادحاو انيار ملعم اي انحوي هل لاقف * ينلسرا يذلاو

 . مكيلع وه سيل نم لك هنآل :رشلا يلع لوقي نا اعيرس ردقيو يمساب ةوق عنصي دحا سيلف هوعنمت ال عوسي مهل
 ككش نمو # عيضي ال هرجا نأ مكل لوقا نيما ميسملل مكنا يأ يمساب ءام ساك مكاتس نمو #* مكعم وبف

 كادي كتككش ناف * رخل يف نطيو هقثع يف يحرلا ره قلعي نا هل ريخأ يب نيدموملا رافسلا ,اره دحأ

 نوكت نأ نسم جرغا ةايحلا لخدت نا كل ريم اهعطقاف كلجر كتككش ناو د يفلت ال مهرانو تومي ال مهدود
 ' اهعلقاف كننيع تمتككش ناو #2 ءافطت ال مهرانو تومي ال مهدود ثيح * رانلا يف منهج يف يقلتو نالجر كل

 ال مهدود ثيح # منهج يف يقلتو نانيع كلل نوكي نأ نم ةدحاو نيعب .هللا توكلم لخدت نا كل ريغ
 اذاميف ململا دسف ناف ململا وه ديج # ململاب ملمت ةحيالذ لكو ملمي رانلاب ءيش لك د يفطت ال مهرانو تومي

 رشاعلا لصفلا

 ءاآحو * اضيأ هت دعك مهملعي ناكو عومج اضيا ديلا يتاف ندرألا ربع يلاو ادوهي موخل يلا ءاحو كانه نم ماق مث

 رمأ اولاق * يسوم مكاصوا اذامب الياق مهباجا د هتارم قلطي نأ لجرلل لحي له هولاسف هوبرجتبل نيسيرفلا هيلا

 » ةيصولا دذه مكل بمتك مكبولق ةوسق لجا نم الياق عوسي مهباجاف د. يلختو قالطلا باتك بتكي نا يسوم.
 امهالك نوكيو # هتءارمب قصليو هماو هابا لجرلا كرتي كلذلو * يئناو اركذ هللا امهقلخ ةقيلحلا .ادب يف امبنال
 اضيا تيبلا يفو # ناسنالا هقرفي الف هللا هنلا يذلاو * ادحاو !ادسج امهنكل نيدثا سيل امهنال ادحاو ادسج

 تجوزتو اهجوز تملخ يه ناو #2 اهب ينز دقف يرخا جوزتو هتارم قلط نم مهل لاقف #* ذه نع هذيمالت هلاس



 هبلق ملات عوسي يدار املف + مهيرضحم ذيمللتلا رهتنان مهيلع هدي عضيل انايبص هيلا اورضحاو #* ةيناز يهف رخا
 لبقي ال نم نإ مكل لوقا نيما خ* هاله لثمل هللا توكلم نآل مهوعنمت الو يلا اوتاي نايبصلا اوعد مهل لاقو
 عرسأ قيرط يف رياس وه امئيبو 0-00 مهيلع هدي عضوو مهنضتحا مثا + اهلخدي ال يبص لئثم.هللا توكلم

 اذامل عوسي هل لاقف * ةميادلا ةايعلا ثرال عنصا اذام ملاصلا. ملعملا اهيا الياق هلداسو هيتبكر يلع يئجو ناسنا هيلا
 رج ال روزلاب دهشت ال قرست ال نزت ال لتقت ال اياصولا فرعت تننا' * دحاولا هللا الا اهلاص :سيلو اهلاص يل لوقت:
 ةدحااو هل لاقو هبحاو عوسي هيلا رظنف * يرغص نم هتظفح دق هلك اذه ملعم اي هل لاقف * كماو ثلابا مزكا
 سبعف * بيلصلا لمحاو ينعبتا لاعتو ءامسلا يف هزنكاو نيكاسملل هطعاو كل املك عبو سما كيلع تيقب
 . لوخدلا نيدوجوملا يلع رسع فيك هذيمالتل لاقو عوسي رظنف #* ريثك لام اذ ناك هنالانيزح يضمو مالكلا لجأل
 لاومالا يلع نولكوتملا لخدي نا رسع وه ينب اي مهل لاقو عوسي :مهباجا همالكل هذيمالت تهبف * هللا توكلم يلا
 نيلياق ابهعت اودادزاف هللا توكلم ينغ لوخد :نم رسيال ةربالا مرخ ف لمجلا لوخد نا »* هللا توكلم
 : هللا دنع الك نال هللا دنع سيل نكل عاطتسي الف سانلا دنع اما لاقو عوسي مهيلا رظنف * صلخ# نا ردقي نمف هل
 هنا كل لوقا نيما # الياق عوسي هباجاف كانعبتو .يش لك انكرت دق نه اه هل لوقي سرطب ءادبف »* عاطتسم
 ذخايو الا * يرشبلا لجللو يلجال القح وا نيدب وا ةارم وا اما وا ابا وأ تاوخا وأ ةوخا وأ اتويب كرتي دحا سيل

 ةايعلا يتالا رهدلا ينو ديادشلا يف الوقحو نينبو تابماو ءاباو تاوخاو ةوخاو'لزانم نامزلا اذه يف فعض ةيام
 ريسي عوسي ناكو ميلشروا يلا نيدعاص قيرطلا يف اوناكو * نيلوا نورخاو نيرخآ نونوكي نوريثك نولوا »* ةدبوملا
 يلا نودعاص نمن اه ه* هل ضرعي ام مهل لاقو اضيا رشع ينثالا ذخاف نيفياخ هنوعبتي نيذلاو مه اوناكو مهمادق

 هب نوزهيو * ممالا يلا هنوملسيو توملاب هيلع نومكمو ةبتكلاو ةنهكلا ءاسورب يلا ملسي ناسنالا نباو ميلشروأ
 . اي هل نيلياق يدبز انبا انحويو بوقعي هيلا مدقتو #* ثلاثلا مويلا يف موقيو هنولحقيو هنوبرضيو هيلع نولفتيو
 2 نع اندحا سلج# نأ انطعا هل القف د امكل عنصأ نا ناديرت ام امهل لاقف *  كلاسن ام انيطعت نأ ديرن ملعم

 ساكلا ابرشت نا ناردقتا نالاست ام نايردت امتسل عوسي امهل لاقف * تدجحت يف كراسي نع رخآلاو كنيمي
 نابرشتف برشا يتلا ساكلا امأ عوسي امهل لاقف دقن نحن هل الاقف # اهغبطصا يتلا ةغبصلا اغبطصت وا اهبرشا يلا
 + مهل دعا نيذلل الا هيطعا نأ يل سيلف يراسي نعو ينيمي نع امكسولج امإو * ناغبطصت غبطسا ىتلا ةغبصلاو
 ءاسور مهنأ نونظي نيذلا نأ متملع دق مهل لاقو عوسي مهاعدف # انحويو بوقعي يلع نورمدتي اودب ةرشعلا عمم املف

 مكل نكيلف اميظع مكيف نوكي نأ ديري نم لب مكيف يذكه ننوكي الف #* مهيلع نوطلسم مهوامظعو مهل بابرا مه ممالا .
 لدبيو مدختل لب. مدخل تراي مل ناسنالا نبا ناف د ادبع لكلل نكيلف الرا مكيف نوكي نا دارأ نمو #* امداخ
 يمعالا اميط نبا اميط !ذاو ريبك عمجو هذيمالتر وه احجيرا نم جرخ املو احيرا يلا.اواج مث * نيريثك نع اصالخ هسفن
 * ينمحرا دواد نبا عوسي اي اليات ميصي ءادب لبقم يرسانلا عوسي ناب عنمس املف د لوستي قيرطلا ىلع سلاج
 اولاقو يمعاألا اوعدف هوعدأ لاقو عوسي فقوف + ينمحرا دواد نبا اي الياق احايص دادزاف تكسيل نوريثك, هرهتناف

 لاقف كب عمصا نأ ديرت ام الياق عوسي هباجاف * عوسي يلا ءاجو ماقو هبوث حرطف #* توعدي هناف مقو قث هل
 » قيرطلا يف هعبتو رصبا تتقوللو كصلخ كناميا بهدا عوسي هل لاقن * رصبأ نأ ملعم اي يمعالا هل

 رشع يداعلا لصفلا ْ

 لاقو . * هذيمالت نم نينثأ لسرا نوتيزلا روط بناج ايدنع تميبو يجاف تسيب دنع ميلشروا نم اوبرق املف
 طق سانلا نم دحا هبكري مل اطوبرم اشعج نادجت اهيلا امكلوخد دنعف امكماما يتلا ةيرقلا هذه يلا ايضما امبل
 * انهاه يلا هلسري هتعاس نمف هيلا جاتحي برلا نا الوقف اذهب نالعفت اص دحا امكل لاق ناق # هب .ايتاو هالعف

٠ 

 وي



 + اهقوف سلجو امهبايث هيلع ايقلاو عوسي يلا وفعلاب اواجو + امهركرتف عوسي لاق امك مهل لن نر لاك ت
 هماما نوشمي اوناك نيذلاو * قيرطلا يف اهوشرفو رجشلا نم اناصغا اوعطق نورخاو قيرطلا يف مهبايث اوطسب نوريدكو
 لخدو * يلعلا يف انعشوه وأد أنمبال ةيتالا ةكلمملا ةكرابمو + بدرلا مساب يتالا كرابم انعشروه ىيلياق اوخرص ةأروو

 دغللو *«رشع ينثلا عم اننع تسيب يلا جرخ تسقوللف الا أك امل يمجلا رظنت لكيهلا لخدو ميلشروا يلا عوسي
 اتناول ل ايلا راج اعنف رو + هل بلطي اجت قرو اهيبذو دعب نم ةنيثا يلا رظنو و د

 يساركو فرايصلا داع باقي لكيبلا نم نيعاتبملاو ةعابلا جرخب ءادبو لكيسلا يل رحل لخدف ميلشروا يلا ارا
 يعدي ةالصلا تيب ينيب نأ بوتكم الياق مهملعي ناكر * لكيبلا يلا عاتمب لخدي ادحا عدي ملو * مامححلا ةعاب
 0 م مهنا هنوكلبيي فيك اوبلطو ةيحكلاو ةنهكلا در حبت هرم ا ةومتر يصف 0 احول

 اوبس الباق :عرويسي ةزاولا ع تسي دق اهتنعل يتلا ةنيتلا اه ملعم اي هل لاتو سرطب ركذف د اهلصا نم ةسباي

 يذلا نأ نموي لب هبلق يف كشي الو رحبلا ين طقساو لقتنا لبجلا اذهل لاق نم نا مكل لوقا اقح يئاف + هللاب
 متمق اذاو د مكل نوكيف هنولانت مكنا اونما ةالصلا يف هنولاست املك نا مكل لوقا اذبلف د هل نوكيف نوكي هلوقي
 .مكوبا الو اورفغت' مل منا ناف د* اضيا مكبونذ مكل رفغي تاومسلا يف يذلا مكوبا يك هيلع مكا نِم لكل اورفغاف ةالصلل

 ةبتكلاو ةزهكلا ءاسور هيلا لبقا لكيهلا يف يشمي وه امنيبو ميلشروأ يلا اضيأ اراج مث *  مكبونذ مكل رفغي يبامسلا
 انا الياق عوسي مهباجا »* اذه لعفت نأ ناطلسلا اذه تلاطعأ نمو اذه لعفت ناطلس ياب هل اولاقو + ىيشلاو

 نم مأ تناك .امسلا نم انحوي يدومعما د اذه لعفا ناطلس ياب مكل لوقا اناو ينوبيجا ةدحاو ةملك نع مكلسا
 نم انلق ناو # هب اونموت مل اذامل انل لوقيف تناك ءامسلا نم انلق نأ يذكه مهسوفن يف اوركفف * ٍنوبيجا سانلا
 3و عوسي مهل لاقف ملعن ال نيلياق عوسي اوباجاف * يبن انحوي نا لوقي ناك مهعيمج نال عمجلا نم فاخن سانلا
 * اذه لغفا ناطلس ياب مكل لوقا اضيا انا

 رشع يناثلا لصفلا ْ

 ' ةلعف يلا هعفدو اجرب هيف ينبو ةرصعم هيف رفحو اجايس هب طاحو امرك سرغ ناسنا اليإق لاثماب مهملكي ءادب مث
 * اغراف هولسراو ةوبرضو هوذخاف #* مركلا رامث نم ةلعفلا نم ذخءايل أدبع نامز يف ةيلعفلا يلا ذفنا مث + رفاسو

 نيرخآ نيريثك اديبع لسرأو ةولتقف رخا اضيا لسراو # اناهم هودرو هوهشو هوحرجن رخا !دبع اضيأ ميلا لسراف
 * ينبا نم نويعصتسي مهلعل الياق اريشا مهبلا هلسراف هل بيبح دعاو نبا هل ناكو د اضعب اولتقو اضعب اوبرضف
 . * مركلا يراخ ةوحرطو ةولتقو ةوذخاف * كثاريملا اذل ريصيف هلتقن اولاعت ثبراولا وه اذه ضعبل مهضعب ةللعفلا تلاقف
 نأ باتكلا يف متارق اما #* نيرخآ يلا مركلا ملسيو ةركالا كيلوا كلهيف يتءاي سيلا مركلا بير مهب لعفي اذامف
 نأ اوداراف # انويع يف بيهم وهو اذه ناك بدلا لبق نم # ةيوازلا سار راص اذه نونابلا هلذر يذلا رميا
 ,نييسيرفلا نم اموق هيلا اولسرأ مث * اوضمو هوكرتف مهلجا نم لثملا اذه لاق هنا اوهلع مهنا عمجملا اوفاغف هوكسمي
 لاما هيرب رت 1 كنا داب لات و نص تلا انملم دق عت اين راند اراجن » ةملكب هرداطعيل نسيسدورمهلاو

 مهاير ملع املف * يلمعت ال ما يطعنا, ال ما رصيقل ةيزجلا يطعن نا انل زومحلا انملعا هللا قيرط ملعت قمملاب كنكل
 * رصيقل اولاقف مه اما ةباتكلاو ةروصلا هذه نمل مهل لاقف هيلا هومدقف * هرظنا يكرانيدب ٍنوتا يننوبرمت اذامل مهل لاق.
 تنل حا وب ا او يسوع ووو أ سب
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 » اضيا ةارملا تمتام لكلا رخاو اًعرز اوكرتي ملو عباسلا يلا + اضيا كلذ لثم ثلانلاو اعز تلرتي ملو تامو
 نولاض متنا اذه لجا نم سيلا عونسي مهل لاقف # ةارم اهرذغتا ةعبسلا نال ةارملا نوكت مهنم نمل ةمايقلا يفف
 »* تاومسلا يف ةكيالملاك نونوكي لب نجوزتي. الو نوجوزتي ال تاومالا ماق اذا هنال د هللا ةوق .الو بمتكلا اوفرعت مل

 .هلاو قحما هلاو ميهربا هلا انا يسوعلا يلع هللا لوقو يسوم رثس يف متارق اما نوموقي مهناو يتوملا لجأ نم امأو
 نولداجتي مهعمس امل ةبتكلا نم دحاو هيلا ءاجن #* ادج متللضف متناو ءايحا نكل تاوما هلأ سيلو“ * بوقعي

 برلا ليارسا اي عمسا اياصولا لك لوا نا عوسي هباجا د لكلا لوا ةيصو هيا هلءاسف مهايا هتباجا نسح. ملعو
 هذه كتوق لك نمو كلتين لك نمو تكلسفن. لك نمو كبلق لك نم كليهلإ برلا بحو جوه دحاو هلا كهلا
 هل لاقف * نيتاه نم مظعا ةيصو تسيل كلثم كبيرق بصح نا اهلثم يتلا ةيناثلاو د اهلك اياصولا لوا

 لك نمو بلقلا لك نم هبحت ناو هاوس رخا سيلو وه دحاو هللا نا اقح تلق ام نسحأ ام ملعم اي بتاكلا .
 يار املف #* تاقرعملاو ميابذلا لك نم لضفا هذ» كلثم بيرقلا بعتو ةوقلا لك نمو سفنلا لك نمو ةينلا
 مث #* دعب هلاسي نا اضيا دحا رهتسي ملف هللا توكلم نم ديعبب تسل الياق هباجا لقعب .باجا دق هنا عوسي
 سدقلا حورب لاق دق بادو وه دواد نبا ميسملا نا ةبتكلا لوقت فيك اليات لكيهلا يف: ملعي وهو عوسي باجا
 ناكو هنبا وه فيكف هبر هنا لوقي دوادف د تيمدق تس كادعا عمنا يتح ينيمي نع سلجا يبرل برلا لاق

 يف مالسلاو للعلاب نوشمي نوبح نيذلا ةبتكلا نم اورذحا هميلعت يف مهل لاقف #* ةذلب هنم عمسي ريبكلا عمجلا
 نولكءاي نيذلا  ميالولا يف تداكتملا لياواو سلاجملا رودص يف نويكتيو ةعامجلا ءاسور عم نوسلجيو د قاوسلا
 فيك عمجلا رظني  ةنازهملا باب دنع عوسي .سلج مث # امياد اباقع نوذخا ءالوه مهتاولص ليؤطتب لءءارالا تويب
 * امهاوس اها سيل نيسلف تقلاف ةنيكسم ةلمرا ةارم تااجن .* اريثك اوقلا نوريثك ءاينغاو ةنازغلا يف اساعن يقلي

 + ةنارغلا يف اوقلا نيذلا لك نم رثكا تقلا ةئيكسملا ةلمرالا هذه نا مكل لوقا نيما مهل لاقو هذيمالت يعدتساف
 1 * اهتشيعم لكو اهل املك اهتنكسع عم تقلا هذهو مهدنع اء لضف نم اوقلا لكلا نال

 رشع كلاثلا لصفلا ا
 باجلف“ #* ءانبلا اذهو-ةميظعلا ةراجبعلا هذه يلا رظنا ملعم اي هذيمالت نم دحاو هل لاقف لكيهلا نم يرخ مث

 لبج يلع سلاج وه امئيبو »* ضقنيو ال رجح يلع رجح انهاه كرتي 2 ةميظعلا ةراجعلا هذه يرتا الياق عوسب
 وه ,يث ياو ءايشألا هذه نوكت يتم انل لق د ةيفخ يف سواردناو انحويو بوقعيو سرطب هلاس لكيهلا مادق نوتيزلا
 ينا نيلياق يمساب نوتاي نيريثك ناف  دحا مكلضي ال اورظنا عوسي مهل لاقف * كلذ لامك ىلع ةلادلا ةمالعلا
 تاي مل نكل نوكي نا يغبني هناف اوبرطصت الف بورحلا رابخاو بيورحلاب متعمس اذاف '* نيريثك نولضيو وه انا
 + قلطلا ةيادب هذهو جويهو تباعا نوكتو عضاوم يف لزالزلا نوكتو ةكلمسو هما يلع موقت همأ ناو د يضقنالا
 لكلو + مهل ةداهش يلجا نص داوقلاو ثولملا ماما نوماقتو نوبرضتف مكاحملا يلا مكنوملسيس مهنا متنا اورظناف
 نوطعت مكناف نوبيجت امب الو نولوقت !ذامب اومتهت الف مكوملساو مكومدق اذاف. * ليجنالب زركي نا الا يغبني ممالا
 هئنبا بالاو تاوملا يلا هاخا جالا ماسدسو * سدقلا حور نكل نيملكتملا مكسلو نوملكتت هب ام ةعاسلا كلت يف

 يبتنملا يلا ربصي يذلاو يمسا لجا نم: لكلا نم نيضغبم نونوكتو : * مهنولتقيف مهيابا يلع ءانبالا بثتو
 نيذلا ذينيح يراقلا مهفيلف زوج ال ثيح امياق يبنلا لايناد ينروكذملا بارغلا سجن متيار انف #* صلخي

 - 2 لقحلا يف يذلاو #* ءايش هنم ذخايل هتيب يلا لزني ال مطسلا يلع يذلاو #* لابجلا يلا نوبرهي ةيذوهيلا يف

 » ءاتش يف مكبره نوكي اليل اولصف .. * مايالا كلت يف تاعضرملاو يلابعلل ليولاف #* هسابل ذخايل هيارو يلا .عجري.
 رصق برلا نا الولو- * نوكي لو نالا يلا هللا قلخ يذلا .دبلا نم هلثم نكي مل قيض مايالا كلت يف نوكي هنال
 ذينيح مكل لاق ناف #* مايل كلت ترصق اوريتخا نيذلا نيراتخملا لجا نم نكل .دسج وذ صاخب مل مايالا كلت



 بياجتو تامالع نوعفصيو ةبذك ءايبناو بذك اوحيسم موقيس هناف » !وقدصت الف كانه وا انهاه عيسملا نا

 كلذ دعب مايالا كلت يف نكل * .ءيش لكب مكتربخاو تادب دق اذنهف متنا اورظناف * اوردق نأ نيراتخملا اولضيل
 ذينيح * برطضت ل الل بماوكلاو * هوض يطعي ال رمقلاو ملظت سمشلا قيضلا

 هيراتخم عمجيف هتكيالم لسري ذينيح # ميظع دجحت تاوق عم باحسلا يف ايتا ناسنالا نبا نورظنت
 . © ترهظو تننال اهناصغا متيار ١ اذا لثملا اوملعا ةنيتلا نمف .#* اهياصقا يلا ضرالا يصقا -نم .مايرلا عبرا تاهج
 . * باوبالا يلع برق دق هنا اوملعاف تناك دق هذه متيار أنا اضيا محا «كلذك #+ اند دق فيصلا نا متملع اهقاروأ

 اماف * لوري ال يمالكو نالوزت ضرالاو .امسلاو # هلك اذه نوكي يتح لوزي ال ليجلا اذه نا مكل لوقا نيما
 اولصو اورهساو اورظناف * بالا الا نبالا الو ءامسلا يف نيذلا ةكيالملل الو دحا اهفرعي ال ةعاسلا كلتو مويلا كلد

 يمسواو هلمع. دحاو لكل ناطلسلا هديبع يطعأو هتيب كرتو رفاس ناسنا لثم # نامزلا نوكي يتم نوملعت ال مكنال
 وأ تكيدلا ح ايص وأ .ليللا فصن ز وأ ناك يثغلاب كتمييلا بنر يتاي يتم نوملعت ٠ مكناف أورهساف 23 ظقيتلاب باوبلا

 * اورهساف هلوقا عيمجللف مكل هلوقا يذلاو  اماين مكدجحين ةتغب يتاي اليل + ةادغلاب

 رشع عبارلا لصفلا : '

 شيل نولوقي اوتاكو -: هولدقيل ركمب هنوكسمي فيك ةبتكلاو ةنهكلا .اسورر بلطف نيموي دعب ريطنلاو مصفلا ناك
 ةارع تااج يكتم صربألا ناعمس تميب يف اينع تسيب ين وه امديبو د بمعشلا يف ثعءعش نوكي اليل ديعلا ف

 فات ادامل نيلياق مهسفنا يف نيرمدتم سانا ناكو د هسار يلع هتغرفاف نمثم قياف نيدران بيط هيف ءانأ ابععم

 عوسي مهل لاقف # اهوربتناو نيداسملل عفديو رانيد ةيامثلث نم رثكاب عابي نا يغبني ناك دق * بيطلا اذه

 اءاو مهيلا اونسحت نا متردق متدرأ اذاف نيح لك مكدنع نيكاسملا نأل * يب تمامع لمعلا معن اهنودوت !نامل اهوعد

 مكل لوقا نيمأ * ينفدل يدسح تببيطف تادب اهنال هتلعف دق اهل ناك < يذلاف + نيح لك مكدنع تسلف انا

 ' فحا يطويرخسالا !ذوهي ناو * اهل اراكذت هذه تعنص امب قطني ملاعلا عيمج يف ليجنالا اذهب زركي امثيح هنا
 ةصرف بلطي ناكو ةضفلا ةيطعب ةردعوو اوحرف اوعمس املف #* مهيلا هملسيل ةنهكلا ءاسرر يلا بهد رشع ينثألا
 دعنو يضمن نأ ديرت نيا هذيمألت هل لاق مصفلا نوحبذي اوناك نا ريطفلا نم موي لوا بو . * مهيلأ هملسي فيك
 * هاعبتا ءام ةرج لماح ناسنا امكاقليسف ةنيدنملا يلا ايضما امهل لاقو ةذيمالت :نم نينثا لسراف »* مصفلا لكءاتل

 * يذيمالت عم .مصفلا لكا ثيح ةحارلا عضوم نيا كلل لوقي .ملعملا نا هتميبلا برا الوقف لخدي ثيح يلا

 امبل لاق امك ادجوف ةنيدملا يلا ناذيملتلا ايتا املف د كلنه انل ادعاف ةدعم ةشورفه ةريبك ةفرغ امكيري وبف

 دحأو نأ مكل لوقا نيما عوسي لاقف أولكءايل اواكتاف د رشع ىينثالا هعمو ءاج ءاسملا ناك املو د مصصفلا ادعأو

 ينثالا نم .دحاو الياق مهباجاف * وه انا ىلعل مهنم دحاو لك لاقو اونزحن * يعم لكءاي يذلا وهو ينملسي مكنم

 ناسنالا كللذل ليولاو هلجا نم بوتكم وه امك يضمي ناسنالا نبأ نال * ةعصقلا ف يعم هدي عصي يذلا وه رشع

 مهاطعأو رسكو كلرايف ازبخ عوسي ذخا نولكءاي مه امنيبف  دلوي الا ناسنالا كلذل ريخ ناسنالا نبا ملسي يذلا

 .ديدجلا دهعلا يعد وه أذه مهل لاقو ٠ * مهلك هلم اوبرشف مهاطعأو ركشف اساك ذخاو * يدسح وه اذه اوذخخ لاقو

 ' يف اديدج هتبرش اماذا مويلا كلذ يلا ةمركلا ريصع نم بدرشا ال يننا مكل لوقا نيمأ  نيريثك نع قاري يذلا
 بوتكم هنال ةليللا هده ف نوكشت مكلك عوسي مهل لاقف * نوتيزلا لبج يأ أوجرخو اوس مث * هللا توكلم

 تمرسلف مهلك اوكش نا.سرطب هل لاق #* ١ يلا مكقبسأ موقا امل ينلكل # منغلا قرفتتف يعارلأ برضأ : نأ

 يب رفكت نيترم .كيدلا ميصي نا لبق ةليللا هذه يف مويلا تمئا كنا كل لوقا نيمأ6عوسي هل لاقف' * انا

 00 مهعيمج لاق كلذكو تلي رك 2# كلعم تومعأ نا يلا تررطضا ناو-هل لاقو سرطب يدامتف # ثلث

 :: انسدفو هبنوقعيو سرطب .ذخا مث : ىلصأ يتح 00 ات ه:ذيمالتل لاقف يناماسدج يعدل لح يلا أواح-.



 0 * اورهساو انهاه اوميقاف ثوملا يتح ةفيرهل يسفن نأ مهل لاقو # سبعيو نزح
 هذه ينع رجا كتردقب .يش. لك بالا اهيا لوقي ناكو * ةعاسلا هذه ينع ربعت نا عاطتسي له الياق ايلصم ضرالا
 نا ردقت ملا ميان تمنا ناعمس اي سرطبل لاقف اماين ُمهدجوف . ءاج مث #* ىمنا .لب انا ديرا امك سيل نكل ساكلا

 اضيا يضم مث * فيعصن دسجلا اماو دعتسمف حورلا اما بيراجتلا اولخدت اليا اولصو اورهصا * ةعاس يعم رهست
 ءاحو * هنوبيجا ام ,نوردي اونوكي ملو ةليقث مهنيعا نآل اماين مهدجوف اضيا .اجو * ةملكلا هذه لوقي ناكو يلصو

 اوموق * ةاطحلا يديا يف ناسنالا ا ا لا اومان مهل لاقف ةثلا
 عمج هعمو رشع ينثاا دحا يطويرخسالا !دوهي ءاج ملكتي وه امنيبو * ينملسي يذلا مرق دقف بهذن اب

 وه وه هلبقا يذلا نأ ةمالع مهاطعا دق هملسم ناكو + ةضفشملاو ةبتكلاو ةزهكلا ءاسوور نم يصعو فويسب
 دحا ناو #* هوكسماو هيلع مهيديأ اوقلاف #* هلبقو ملعم اي ملعم اي هل لاق هنم اندو ءاج املف #* هوقثواو هوكسماف

 بفوهسب متجرخ انا صل لثما الياق عوسي مهباجان * هنذا عطقف ةنهكلا سيير دبع برضو افيس يضتنا مايقلا

 ذيمللتلا هكرتف 0 ا ل موي لك يبو * يوذخاتل يصغو

 يلا عوسيب اواجن * ايراع رفو رازالا ثرتف 7 راسا هيرع يلع رارإب هيلع تناك مح ناو * مهلك اوبرهو

 راد لخاد يلا ديعب نم هعبتي سرطب ناكو + ةضيشملاو ةبتكلاو ةنبكلا ءاسور هيلا عمتجاو ةهنهكلا سيير افايق

 عوسي يلع ةداهش نوبلطي اوناكف لفمملاو. ةنهكلا ءاسوور اماف * يلطصي رانلا دنع مادغلا عم سلجو ةنهكلا سيير

 نحن #+ نيلياق اروز هيلع اودهش اموق اوساقاف » مهتداهش قفتت ملو اروز هيلع اودهش ريثكو * اودج ملف هولتقي
 الو * يديالاب عونصم ريغ رخا ميقأ' ءايآ ةثلث دعو يديالا هتعنص يذلا لكيهلا اذه لحا ينا لوقي اذه انعمس

 ءالوه هب دبشي امع .يشب بيج اما الياق عوسي لءاسو طسولا يف ةنهكلا -ن بيبر ماقف * مهتداهش تقفتا .ةوه

 * تارابملا نبا ميسملا وه تنناأ هل لاقو ةنهكلا سيير اضيا هلاسف اتكاس ناك لب .يثب بمجت ملف * كيلع

 ةنهكلا ميظع قزمف »+ ءامسلا باه يلع ايي باج ةوقلا نيمي نع اسلاج ناسنالا نبا نورتسو وه انا عوسي هل لاقف

 بجوتسم هلاب. مهعيفح..ةيلع مكه مل ارفاظ فيذقتلا معمم. دق * ةداهش يلا نوجاتمت انام لاقو هبايث .
 كبطل يذلا وه نم ميسملا اهيا انل بنت هل نولوقيو هنومطليو ههجو نوطغيو هيلع نولفتي موق ءادبو * توملا

 هتءار * ةنبكلا سيير يراوح نم ةاتف تااج رادلا لفسا سرطب اميفو * ادج هنومطلي رج ناكو نآلإ

- 

 ' ام فرعا ا يردا تسل الياق ركناف * يرصانلا عوسي عم تمنك دق اضيا تناو هل تاق هتءار املف يلطصي
 ' هعبو اضيا ركناف  مهنم اذه نا مايقلل تلاقف يرخا ةاتف هتءارو * كيدلا ماصف رادلا جراخ يلا عرشو نيلرخت
 فرعي ام هنا فلحتو نعتلي ءادبف د مهمالك هبشي كسمالكو يليلج تنناو مهنم كنا اقح سرطبل مايقلا لاق ليلق
 تيدا عوضين لبق كنا وسي لوك رعب رغذق دينال كيدلا قس ه* نولوقت يذلا .ناسنالا اذه

 * يكبي لوهتن ثلث ينركنت نيترع

 « سطيف يا هب اوصمو عوسي اوقثراف ا ل ل 500 ارحدصأ املف
 سطاليف هلءاص مث * اريثك ةنهكلا ءاسور هفرقو * تسلق تنا الياق هباجاف ذوبيلا كلم تناا سطاليف هلءاسف
 2 هيع لك يف ناكو * بهتمت سطاليف نأ يتح .يثب عوسي هبا ملف * كنوكشي مك رظنا .ءيثب بيجت اما اضيأ

 + ةنتفلا يف اولتق اوناك نيذلا نيقئانملا م اريسا نابنراب هل لاقي يذلا ناك» #* اوبحا نم اريسا مهل قلطي
 كلم مكل قلطا نا نوديرتا اليات سطاليف مهباجاف هلل تاير نا دل اه نابل تادرو ةمادجلا تيحاقن
 هولاسي ناب ةعامجلا تكرح ةنهكلا ءاصر ناو * !دسح هوملسا امنا ةنهكلا ءاسيور نا ملع دق ناك هنال * ذوييلا
 كلب هن! هع ىرونت يذلاب وقتما نأ نورعأ انا 105 ادي يلالبلا مهاجلا + نإبتراب مهل قلطي نا ةدايزب



 »و

 نأ سطاليف داراف د هبلصأ احايص اودادزاف لعف رش يأ سطاليف مل لاقف د هبلصا اهيا اوحاصق #* دوييلا

 رادلا لخاد يلا طرشلا هب بهذف * بلصيو برضيل عوسي مهيلا ملساو. نابنراب مهل قلطاف ةعامجلا يضري
 يلع هوعضوو ثلوش نم اليلكا اورفضو اريفرب اسابل دوسبلا مث * ركسعلا هيلع اوعمجو ةيالولا راد وه .يذلأ نويروطوربالا
 | نودجح“او هبجو يف نولفتيو ةبصقب هسأر نوبرضيو #* دوهيلا كلام اي مالسلا نيلياق هيلع نوملسي اوهبو * هسار
 يبسي ايناوريق ادحاو اورخخسو  هوبلصيل هوجرخا .مث هبايث هوسبلاو ريفربلا بايث هورع هب اوزه املف د مهبكر يلع هل
 اهليوات يتلا ةلجاجلا عضوم يلا هب اوتاو + هبيلص لمحتل سفورو سردنسكالا وبا وهو لقحلا نم ايياج ناعمس
 نم يأ اهيلع اوعرتقاو هبايث مهنيب اومستقا ةوبلص املو خذ: هذخاي ملف برشيل رمب اجوزمم ارمتخ هوطعاو » ةمهحجلا
 نيضل عم اريلسو .«كرهتلا تانمافنا ةيرتكم ةلص ةيلغ ىدناكو < يلسو ةئلاثلا ةعالا تيتو ناك , :«اهنخاب يذلا
 نوفدج# هب نورمي اوناك نيذلاو د ةمثالا عم يصح هنا لياقلا باتكلا متو د هراسي نع رخاو هنيمي نع ادحاو
 ناكو * بيلصلا نم لزناو صلختت # مايا ةثلث يف هينبيو لكيهلا لح نم اي نولوقيو مهسوور نوكرحتيو هيلع
 ناك نأ #* هسفن صلخم# نا ردقي اما نيرخا صلخ نيلياق ةبتكلا كلذكو ضعب عم مهضعب نوازهتي ةنهكلا ءاسور
 ناك املف #* اضيأ هناريعي اناك هعم ابلص ناذللاو هب نسونو هرظنكل بيلصلا نم نآلا لزني ليارسا كلم .ميسملا وه

 جرص ةعساتلا ةعاسلا تمقو يفو # ةعساتلا ةعاسلا تمقو يلا اهلك ضرالا يلع ةملظ تراص ةسداسلا ةعاسلا تمقو '
 مايقلا نم موق عمس أملو ينتكرت انامل يبلا يبلا هليوات يذلا ياثبزع امل يليا يليأ الياق لاع تدوصب عوسي

 يتاي ءايليا له رظننل هولخ الياق هاقسو ةبصق يلع اهغفرو الخ ةجئفسإ ءالمف دحاو رداب»و # .ايليا اوعدي اذره اولاق
 املف * لفسا يلا قوف نم نينثاب لكيهلا باجح رتس ىشناف * جيورلا ملسأو لاع توصب عوسي خرصف # هلزنيل
 ةوسن نكو + هللا نبا وه ناسنالا اذه نا اقح لاق حورلا ملسأ دق هنا همادق امياق ناك يذلا ةياملا دياق يار
 هنعبتي نك يتاوللا نه ءالره »* يمولاسو اسوي ماو ريغصلا بوقعي ما ميرمو ةيلدجملا ميرم نبهنم ديعب نم نرظني
 يتلا ةعمجلا تناك اهنال ءاسملا ناك املف #* ميلشروا يلا هعم ندعص تاريثك تايرخاو هنمدخبو ليلجلا نم

 رسج هللا توكلم يجرتي اضيا ناكو يار !ذ اباهم يزلا نسح ناكو ةمارلا نم فسوي ينفاو * تبسلا لبق يه
 ةياملا دياق اعدتساف فنا ذنم تام ناك نا بيجعتف سطاليف اماف + عوبي دسج هنم بملطو سطاليف يلا لخدو

 ميرمو ةيلدجملا ميرم تنناكو # ربقلا باب يلع ارهح جرحدو ةرخص يف روقثم ثدج يف هعضوو اهب هفلو هلزناو
 ظ ظ 00 + كرت نيا نارظنت اسوي ما

 : رشع سداسلا لصنلا

 توبسلا دحا ينو »*ربقلا نييطيل ابيط يمولاسم بوقعي ما ميرمو ةيلدجملا ميرم تععاتبا تمبسلا ناك املف
 *: ربقلا باب نع رجلا انل جرحدي نم ضعبل نهضعب تالياق * سمشلا تعلط ذا ربقلا نيفاو ادج اركاب
 هيلع نيميلا نع اسلاج اباش نرظن ربقلا نلخد املف د»* ادج اميظع ناك هنآل جرحد دق رجحا نرظنو نعلطتف

 عضوملا اهو انهاه وه سيل ماق دق بلص يذلا يرصانلا عوسي نبلطتا .نفاخ 2 نهل لاقف * نفح ضيبا سابل

 » مكل لاق امك هنورت كانهف ليلجلا يلا مكقبسي هنا سرطبلو هذيمالتل نلقو نبهذا نكل * هيف عضو يذلا
 توبسلا دحا ركاب ماقو د نفخ نبنال ءايش دحال نلقي: ملف نهذخا ريصتلاو ةدعرلا نال ربقاا نم تاعرسم نجرغف
 نوحوني اوناك نيذلا هعم اوناك نيذلا تربخاو تمقلطناف * نيطايش ةعبس اهنم جرخا يتلا ةيلدهملا ميرمل اللا رهظ
 نييشام مهنم نانثا ناك اهل هروهظ دعب نمو #.اوقدصي مل هترصبا اهناو يح هنا كيلوا عمس املف * نوكبيو
 دحالاو كلف دعبو # اوقدص اضيا نيذهل الو ةيقبلا اربخاو ايضمف »* لقح ين رخا هبش ين امهل.رهظف قيرط يف



 نموي مل نمو صلخ دمتعاو نما. نمف # اهلك ةقيلخلا يف ليجتالاب اوزركاو عممجا ملاعلا يلا اوقلطنا مهل لاقو
 مهيدياب نولمحو * ةديدج ةنسلاب نوملكتيو نيطايشلا نوجرخ يمساب نينموملا عبتت تايالا هذه» #* نادي
 مهملك ام دعب نمو * نوربيذ يضرملا يلع مهيديا نوعضيو مهرضي الف لتاقلا مسلا اوبرش ناو مهيذوت الف تايحلا
 مهعم لمعي برلا ناكو ناكم لك يف اوزركف كيلوا جرخو # هللا نيمي نع سلجو ءامسلا يلا عفترا اضيا برلا
 ْ ظ + مهايأ ةعباتلا تايالاب مهمالك ققحتو

 اقول. سيدقلا ليجنا

 0 00 لوألا لصفلا ظ

 نم آوناك نيذلا نولوالا كيلوا انيلا دهعءامك * نوفراع اهب نحن يتلا رومالا صصق بمتك اومار نوريثك نا لجال
 اهيا كيلا بتكا نا قيقحت# .ءيش لكل اعبات :تسك دا اضيا انا تيار #* ةملكلل امادخ اوناكو نيئياعم لبق

 همسا نهاك ةيدوهيلا كلم سدوريه مايا يف ناك #* هب تاعو يذلا مالكلا قياقح فرعتل » اليفواث زيرعلا .

 نيرياس هللا مادق نيراب امهالك ناكو * تاباصيلا اهمساو نوره تانب نم هتاءرم تنتاكو ايبا لا. ةمدخ نم ءايركز

 ي انعط دق امهالك اناكو ارقاع تمناك تاباصيلا نآل دلو امهل نكي ملو * ليم ريغب برلا قوقحو اياصولا عيمج يف
 ٠ روخبلا. عضو بون هتغلب فا تونبكلا ةداعك # هللا ماما هتمدخ بيترت مايا يف نهكي وه اهنيبف # امهمايا

 نيمي نع امياق برلا كالم هل ربظف *:روخبلا تمقو اجراخ نولصي بعشلا عييمج ناكو * برلا لكيه لخدف
 تمععمس دقف ءايركز اي فخت ال كالملا هل لاقف * ميظع فوخ هيشغو برطضا ءايركز هأر املف * روخملا مب ذم

 * هدلومب نوحرفي نوريثكو ليلبتو ميظع حرف كل نوكيو #* انحوي هيمستو انبا كلل دلت تاباصيلا كتارمو كتبلط
 .. أريثك ديعيو * همأ نطب يقروهو سدقلا حور نم يلتميو اركسم الو ارمخ برشي 92 برلا مادق اميظع نوكيو
 ٠ ال نيذلاو .انبالا يلع ءاباا .بولقب لبقيو ءايليا ةوقبو حورلاب هماما مدقتي وهو #* مههلا برلا يلا ليارسا ينب
 دق يتارمو ميش اناو اذه .ملعا فيك كلاملل ءايركز لاقف د اميقتسم ابعش برلل دعيو زاربالا ملع يلا نوعيطي
 * كرشباو اذهب كملكال تملسرا هللا مادق فتاولا ليياربج وه انا الياق كللملا هباجاف #* اهمايا يف تشنعط
 يف متي يذلا يماكب نموت مل كنال اذه نوكي هيف يذلا مويلا يلا ملكتت نا عيطتست ال اتماص نوكت نالا صو
 اوملعن مهملكي نا ردقي ملف جرخ املف #* لكيهلا يف هيطب نم نيبجتتم ءايركز نيرظتنم بسعشلا ناكو #* هناوا
 نمو * هتيب .يىلا يضم هتمدخ مايا تمملك املف #» انئعاص ماقأو مهيلا ريشي ناكو لكيهلا يب ايور يار دق هنأ
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 : مايالا يف برلا يب عنص ام اذه *+ ةلياق رهشا ةسمخ اهلبح تمتكو ةتارم تابصيلا تلبح مايا كلت دعب.
 يمل ها ع تاق 000 رهشلا فو * نيالا نيب يراع ينع عزتيل اهبف يلا رظن ين
 * ير يردعلا مسار نوال تيا ناي تدوير فيا لجل يلح ل يلا * ةرصان يمست ليلها يف ةنيدم
 هتار املف + ءاسنلا يف تنارةكرابم كعم برلا ةمعن ةيلكمم اي كل مالسلا اهل لاق ا اهيلآ لخد_املذ
 * هللا دنع نم ةمعنب ترفظ دقف ميرم اي يئاحجن ال كالملا اهل لاقف * مالسلا اذه ام 57 هييالك نم ب راطشأ

 ين هلالا برلا هيل يعدي يلع نيو اميظع نوكي اذه # عوسي همسأ نيعدتو اعبا نيدلتو نيلبعت تئمنأو

 نوكي فيك ثالملل ميرم ٍشماَتق مع ؛اضقنا هكلمل نوكي او دبالا يلا بوقعي تميب يلع كلميو # هيبا دواد

 سودق كنم دولوملا/1ذه كللظت يلعلا ةوقو تليلع لح سدقلا حور الياق تلالملا اهباجاف العب ا ملو اذه
 عدت يلا كالا ل سداسلا رهشلا أذهو اهنس ربك ىلع نباب يلبح كاتدييسن تاباصيلا هذ يبو د يعدي هللا نباو

 ا كلوقك يل لكي برلل ةدبع اذناه كلالملل ميرم تلاقف * ةوق ريغب ةملك هللا دنع سيل هنآل * ارقاع

 تيب ىنلخدو # اذوهي ةنيدم يلا لبجلا يلا ةعرسم تصنو مايالا كلت يف ميرم تماقف #* كالملا اهنع
 نيس عل حا _ ميرم 0 توص تاباصيلا تمععمس املف »* تاباصيلا يلع تملسو ءايركز

 © يطب يف ليلعب نينا ثان ىلا يف كلاس توم عقو ذم هناا ل يبر 1 يتءات نا اذه يل نيا

 اظع يب عنص يوقلا نال :* لايحالا عيمج يبوطلا ا نآلا . نم 7 هتسما عضاوت يلا رظن هنال * يصلحع

 ركفب نيربكتسملا قرفو هعارذب ةرقلا عنص # هيفياغل لايجا يلا لايجا نم ةئياك هتمحرو :: همسأ سودقف

 3 .اينغللا لفراو 0 | بلا بغا * يسارتملا عفرو يناركلا نع ءايوقالا لزنا. * مهبولق

 دق در نأ اهبايرقاو 00 عسمسف * انبا تيارز دلعل تاباصيلا نامز مت املو : اهتيب يلا 5506 0 هكلث

 * .ايركز هيبا مساب هوعدو يبصلا اونتخم#ل اواج نماثلا مويلا يف ناك املف # اهعم اوحرفف اهل هتمحر مظع
 هيبأ يلا اوراشاف * مسالا اذهب يعدي كسنج يف دحا سيل ابل اولاقف #* انحوي هوعدأ ىنكل ال ةلياق همأ تمباجلف

 قلطناو دمف جتننا 0-0 2 مهعيمج تع انحوي همسأ الياق بتكو احول بلطف: + ةهمهسل نأ ديرت انام.

 و اير .طماق 1« ةعص < تناكر تي ديو 0 اذه. نم نا ادام 00 نيليات ميرولت ب دوب

 لك يدي ن 5 نر , ل ...عاذبالا نم . يزيدنا" لاي! : ارنا 5 يذلا ٠ 0 تيب نم
 بأ يلبصلا انآ كف م ننابج - مايا لك ”ةمادق لدعل 0 5 2اقدعتكةثيادعا 2 نسم ص صالخلا جوخ و انيبأ 2 ب وا يذلا ' !مَسَقلا . 59 ددقلا ةدهع 3 دا انيابا عم ةمحر اعيصيل ا ا

 تح لجا رم 50 رومي ةيعشل صالغلا ملع لعتلا رج زلم اصل برلا هجو مادق لطنتو اعدت يلعلا
 ٍلِيِيَسِل "انتَ حلا ”كوملا يول 5 0 2 يح اب رسم .ندقتنأ يذلا 0 ةمحر

 ظ يناثلا لصفلا

 روسسصسمل



 دواد تيب نم ناك هنال محل تيب يعدت ينلا دواد ةنيدم يلا ةيذوهيلا يلا ةرصانلا ةنيدم نم ليلجلا نم اضيا

 نورهسيو نوعري ةاعر ةنروكلا كللث يف ناكو * الح ثيح عضوم امبل نكي مل هنال دودم يف هتكرتو هتففلو ركبلا اهنبأ

 مويلا مكل دلو دق هنال * بسعشلا عيمججب نوكي اذه ميظع حرفب مكرشبا اذناه نآل اوفاخت ال كلالملا مهل لاقف
 . * دودم يف اعوضوم افرفلم الفط نودمت مكنا مكل ةمالع هذهو م دواد ةنيدم يف .برلا ميسملا وه يذلا صلخ»

 ينو مالسلا ضرالا يلعو يلاعالا يف هلل دجملا # نيلياق هللا نوحدسي نوييامس ةريثك دونج كللملا عس يارت ةتغبو
 اذه رظننل معل تيه يلآ يضمن ضعبل ةاعرلا ضعب لاق ءامسلا ىلا مهنع ةكيالملا بهذ املف »+ .ةرسملا سافلا
 املف * دودم يف اعوضوم لفطلاو فسويو منرم اودجوف نيعرسم اواجت * برلا هب انملعا يذلا فبداحملا رمالا
 تناكو * مهعم ةاعرلا هب ملكت امم بجمت عمس.نم لكو #* لفطلا لجا نم مهل ليق يذلا مالكلا نا اوملع هرار
 امك اونياعو اوعمس املك يلع نوعبسيو هللا نودي ةاعرلا عمجرو ه* اهبلق يف هررقتو هلك مالكلا اذه ظفمت ميرم
 * نطبلا يف هب لب نا لبق كالملا هاعد يذلاك عوسي همسا اوعد شخ مايا ةينامث تمت املف * مهل ليق

 * مامح اخرف وا مامي اجوز بمرلا سومان يف بتك امك هنع ببرقيو »* برلا سودق يعدي امحر متاف ركذ لك نا
 يحوا دق ناكو #* هيلع ناك سدقلا حورو ليارسا زع اوجري ادقت اراب الجر ناكو ناعمس همسا ميلشرواب ناسنأ ناكو
 لخد ام دنعف لكيهلا يلا حورلاب لمقاف * برلا ميسملا نياعي يتح توملا نياعي ال هنا سدقلا حور نم هيلا
 ديس اي نآلا # الياق هللا ثرابو هيعارذ يلع هلمحت »* سومانلا يف بج امك هنع اعنصيل هاوبا عوسي لفطلاب

 امهكزابو د هلجا نم لاقي ناك امم نابهتتم هماو ففسوي ناكو * ليارسأ كبعشل ادم ممالل نلعتسا ارون

 دق ريشا طبس نم ليوفناف ةنبا ةيبنلا انح يىمناكو #* ةريثك بولق يئراكفا رهظتل كسسفن يف كشلا عمر روجعيسف

 ةقراغم ريغ ةنس نينامثو عبرا يلا تلمرتو # اهتيروكب دعب نيئس عسس اهجوز عم تشاع ةريثك مايا يف تننعط
 دنع هلجا نم ملكتت تناكو هلل ةفرتعم همادق تاج ةعاسلا كلت فو # اراهنو اليل متالصلاو موصلاب ةدباع لكيهلل
 * ةرصانلا امهتئيدم يلا ليلجلا يلا اعجر برلا سومانك ميش لك المكا املف * ميلشروا صالخ يجرتي نم لك
 ميلشروا يلا نايضمي اناك هاوبا» * هيلع تناك هللا ةمعنو ةمكعلاب ءايلتمم حورلاب يوقتيو وشني ناكف يبصلا اماف
 تلمك املف # ةداعلاك ديعلا يلا ميلشروا يلا ايضمم ةنس ةرشع اتنثا هل تممت املف * مصفلا ديع يف نس لك
 نيرياسلا عم هنا نانظي اناك امهنال د فسريو هما ملعت ملو ميلشروا يف عوسي يبدلا امهنع فل ادوعيل مايالا

 دعبو #* هنابلطي ميلشروا يلا اعجرف دادس ملف # امهفراعمو امهيابرقا دنع هابلط موي وحن اراس املو قيرطلا يف
 نم نيتوهبم هعمسي نص لك ناكو #» مهلءاسيو مهتم عمسي نيملعملا طسو يف اسلاج لكيبلا يف هادجو مايا ةثلث ا

 انك اناو كابا نآل يذكه انب تنعنص يذلا اذه ام ينب اي هما*هل تلاقف اتهب هارصبا املف  هتباجاو هملع
 امه امان * يبال يذلا يف نوكا نا يغبني هنا ناملعت اما ينابلطت انامل امهل لاقف * نيبذعم داهتحاب كبلطن

 * سانلاو هللا دنع ةمعنلاو ةمكحلاو ةماقلا يف ومدي عوسي ناك»  اهبلق يف مالكلا



 كلاثلا لصفلا ظ ظط

 يلع سيير سدوريهو ةيدوبيلا يلع يطنبلا سطاليف ةيالو يف رصيق سويرابيط ةيآو نم ةرشع سمخ ةنس فو

 نانحو # ةيليالا عبر يلع سيير سويناسيلو نوخرطنا دالبو ايروطيا عبر يلع سيير هوخا سبليفو ليلجأ عبر
 , زركي ندرالاب ةطيحفلا دالبلا لك يلا ءاجنف + ةيربلا يف ,ايركز نب انحوي يلع هللا ةملك تلح ةنهكلا اسيير افايقو
 اودعا ةيربلا يف خراص ترص يذكه يبنلا ءايعشا مالك رفس يف بوتكم وه امك * اياطغلا ةرفغمل ةبوتلا ةيدومعمب

 يلا ةنمشْعلاَو البس رعولا ريصيو عيضاوتت ماكالاو لابجلا عيمجو يلتمت ةيدوالا عيمج * هلبس اوموقو برلا قيرط
 يعافالا لوا اي هن نودمتعيو هيلا نوتاي نيذلا عمجلل لاقف * هللا صالخ دسج يذ لك نياعيو * ةلهس قيرط
 نأ مكسوفن يف اولوقت نا اودتبت و ةيوتلا ىمتست ارامث نآلا اولمعا د* يتلا بضغلا نم برهلا يلع مكلد نم

 لوصا يلع عوضوم سافلا اه #* ميهربال نيدب ةراجلا هذه نم ميقي نا رداقل هللا نا .مكل' لوقا ميهربأ انابا
 الياق مهباجاف + عنصن اذامف نيلياق عومجملا هلاسف #*رانلا يف يقلتو عطقت ةعلاص ةرمث رمثت ال ةرجم لكف رجلا

 هل اولاقف هنم اودمتعيل نوراشع يتاف * عنصي اضيا كلذكف ماعط هل ناك نمو هل سيل نم طعيلف نابوث هل ناك نم _

 اضيا نب عنصن ادام نيلياق دنج اضيأ هلاسو د هب مترمأ امم رثكا اولمعت ال مهل لاقف . * عنصن ادام ملعم اي

 انجوي نأ اودظو مهبولق يف اوركف بسعشلا عيمج ناو #* مكقازراب اوفتكاو ادحا اوملظت 2و ادحا اوتنعت ال مهل لاقف
 ٠ نأ ىتعتسا ال يذلا ينم يوقا وه نم يتايسو ءاملاب مكدمعاف انا اما اليات نيعمجا انحوي مهباجا * ميسملا وه
 قرحو هيارها يلا ممقلا عمجلو هرديب يقتني ةرذملا هديب يذلا *رانلاو سدقلا حورب دمعي وهو هياذح رويس لحا
 ناكف عبرلا سيير سدوريه اماف * ةريثك ءايشاب مهرشبيو بسعشلا ربخت ناكو» # ءافطت ال يتلا رانلاب نبتلا
 هنأ كلد يلع دازو » هلعفي سدوريه ناك يذلا رشلا لجالو هيخا سيليف ةأرم ايدوريه لجا نم هتكبي انحوي
 ل ا ا * نجسلا يف انحوي حرط

 ار ا لا بيبهلا ينبا تنا الياق ءاهسلا نم توص اذاو ةمامح دسج هبش سدقلا حور هيلع لزنو

 يل ا يا * يلاه نب فسوي نبا هنا نظي ناكو ةنس نيثلث يف ريصي ادب دق عوسي ناكو
 نب يعمش نب اويتاطم نب تاام نب * امي نب يلسح نب موحان نبأ صوماع نب اويتاطم نب م يدويا نب انوي

 ماصوق نب يدا نب يكلم نب * يرين نب لابتالش نب ليبابروو نب اسيير نب نناحوي نب * ادوبي نب فسي
 نب فنسوي نب اذوهي نب نوعومش نب * يويل نب تاطم نب ماروي نب رزاعيلا نب اسوي نب *ريا نب ناضاملا نب
 نوملبم نب زاعاب نب. ديبوع نب يسيأ نب د دواد نب ناثان نب اتاطم نب ناتتم نب ايلم نب  ميقايلا نب نانوي
 نب قمحسا نب بوقعي نب # اذوهي نب صراف نب نورصح نب ماروي نب مارأ نب باذانيمع نب * نوصن نب
 نب ماس نب دشغأرا نب نانيق نب اللص نب رباع نبا قلاف نب وغار نب جوراس نب * روجان نب حرات نب ميهربأ
 مدا نيب ثيل نب ثونأ نب * نانيق نب لييأللهم نب دري نب خونخأ نب ملشوتم نب م نب قل

 عبارلا لصفلا

 ةيرجخي اموي نمعبرا * ةيربلا يلا حورلا هي قلطناو ندرالا نم عجر سدقلا حور نم ايلتمم ناك عوسي ناو
 اذهل لقن هللا نبا تننأ تمنك نأ سيلبا هل. للقف #* اريخآ عاج تممت املو مايآلا كلت يف ءايش لكءاي مل سيلبأ.

 نم جرغت ةملك لكبو لب ناسنالا يبجي هدحو.زبغلاب سيل هنا بوتكم الياق عوسي هباجاف * ازبخ ريصي رجلا

 سيلبا هل لاقو * تمقو عرسأ يف ةنوكسملا تاكلمم عيمج هاراو 00 سيليأ :دعصأف *« هللا مف

 هلل نكي يعامأ تددمح» نأ تمنإو * ب نضللا اناو يلا عيفد هنال ةبجتتو 4 ا اذه يطعا تلايا '



 * اضيا ةأارملا تنتام لكلا رخآو اعرز اوكرتي ملو عباسلا لا * اضيأ كللذ لثم ثكلانلاو اعرز تكرتي مو تامفؤ

 نولاض متنا !ذه لجا نم سيلا عونسي مهل لاقف #* ةارم اهرذختا ةعبسلا نال ةارملا نوكت مهنم نمل ةمايقلا يفف
 * تاومسلا يف ةكيالملاك نونوكي لب نجوزتي.الو نوجوزتي ال تاومالا ماق اذا هنال + هللا ةوق الو بمتكلا اوفرعت مل
 هلاو قمنا هلاو ميهربا هلا انا يسوعلا يلع هللا لوقو يسوم رثس يف متارق اما نوموقي مهناو يتوملا لجأ نم امأو
 نول داجتي مهعمس امل ةبتكلا نم دحاو هيلا ءاهن + أدح متللف متنأو ءامحأ ركل تاوما هلآ سيلو“ »* برقع

 برلا ليارسا اي عمسا اياصولا لك لوا نا عوسي هباجا د لكلا لوا ةيصو ةيا هلءاسف مهايأ هتباجا نسح. ملعو
 هذه كتوق لك نمو كتين لك نمو كسسفن. لك نمو كبلق لك نع كهلإ برلا بعتو *وه دحاو هلا كهلا
 هل لاقف د نيتاه نم مظعا ةيصو تسسيل كلثم كبيرق بص نا اهلثم يتلا ةيناثلاو. #* اهلك اياصولا لوا

 لك نمو بلقلا لك نم هبحت نإو # هاوس رخا سيلو وه دحاو هللا نا اقح تلق ام نسحا ام ملعم اي بتاكلا .
 يار املف * تاقرحملاو ميابذلا لك نم لضفا هذه كلثم بيرقلا بسعتو ةوقلا لك نمو سفنلا لك نمو ةينلا
 مث # دعب هلاسي نا اضيأ دحا رجهتسي ملف هللا توكلم نم ديعبب تسل الياق هباجا لقعب .باجا دق هنا عوسي
 سدقلا حورب لاق دق بادو '#*وه دواد نبأ ميسملا نأ ةبتكلا لوقت فيك الياق لكيهلا يف: ملعي وهو عوسي باجا

 ناكو هنبا وه فيكف هبر هنأ لوقي دوادف د كيمدق تم كادعا عمنا ينح ينيمي نع سلجا يبرل برلا لاق

 يف مالسلاو للهلاب نوشمي نوبح نيذلا ةبتكلا نم اورذحا هميلعت يف مبل لاقف # ةذلب هنم عيمسي ريبكلا عمجلا
 نولكءاي نيذلا  ميالولا يف تدءاكتملا لياواو سلاجملا رودص يف نويكتيو ةعامجلا ءاسور عمم نوسلجيو د قاوسالا
 فيك عمجلا رظني ةنازهملا باب دنع: عوسي سلج مث # امياد اباقع نوذخا ءالوه مهتاولص ليوطتب لمارالا تويب
 * امهاوس اهل سيل نيسلف تقلاف ةنيكسم ةلمرا ةارص تااجن -* اريثك اوقلا نوريثك ءاينغاو ةنازهغلا يف اساعن يقلي
 * ةنازخلا يف اوقلا نيذلا لك نم رثكا تنقلا ةتيكسملا ةلمرالا هذه نا مكل لوقا نيما مهل لاقو هذيمالت يعدتساف
 ْ * اهتشيعم لكو اهل املك اهتنكسم عم تمقلا هذهو مهدنع ١ لصف نم اوقلا لكلا نال

 ظ  رشع كلاثلا لصفلا ْ]
 باجاف“ * .انبلا اذهو-ةميظعلا ةراجعلا هذه يلا رظنا ملعم اي هذيمالت نم دحاو هل لاقف لكيهلا نم جرخ مث

 لبج ىلع سلاج وه امنيبو * ضقنيو الا رجح يلع رجم انهاه كرتي ال ةميظعلا ةراجعلا هذه يرتإ الياق عوسب
 وه .يش. يأو ءايشألا هذه نوكت يتم انل لق د ةيفخ ل سواردناو انحويو بوقعيو سرطب هلاس لكيهلا مادق نوتيزلا
 ينا نيلياق يمساب نوتاي نيريثك ناف * دما مكلضي ال اورظنا عوسي مهل لاقف * كلذ لامك يلع ةلادلا ةمالعلا

 تاي مل نكل .نوكي نأ يغبني هناف اوبرطصت الف بورعلا رابخاو بورحلاب متعمس اذاف '* نيريثك نولضيو وه انا
 + قلطلا ةيادب هذهو جويهو تباعاج“ نوكتو عضاوم يف لزالزلا نوكتو ةكلممو ما يلع موقت ةهمأ ناو د يصقنالا
 لكلو #* مهل ةداهش يلجا نمت داوقلاو تولملا ماما نوماقتو نوبرصتف مكاحلا يلا مكنوملسيس مهنا متنا اورظناف

 نوطعت مكناف نوبيم امب الو نولوقت اذامب اومتهت الف مكوملساو مكومدق اناف. * ليجلالاب زركي نا اللا يغبني ممالا
 هنبا بالاو تملا يلا هاخا جالا ماسيسو »* سدقلا حور نكل نيملكتملا متسلو نوملكتت هب ام ةعاسلا كلت يف

 يبتنملا يلا ربصي يذلاو يمسا لجا نم لكلا نم نيضغبم نونوكتو : * مهنولتقيف مهيابا ىلع ءانبالا بغتو
 نيذلا ذينيح يراقلا مهفيلف زوج ال ثيح امياق يبنلا لايناد يف روكذملا بارغلا سجن متيار انف * صلخي
 ال لقحلا يف يذلاو #* ءايش هنم ذخايل هتيب يلا لزني ال مطسلا يلع يذلاو #* لابجلا ىلا نوبرهي ةيذوهيلا يف
 * ءاتش يف مكبره نوكي اليل اولصف .#* مايالا كلت يف تاعضرملاو يلابهلل ليولاف + هسابل ذخايل هيارو يلا عجري.

 رصق برلا نا الولو- * نوكي لو نالا يلا هللا قلخ يذلا .دبلا نم هلثم نكي مل قيض مايالا كلت ين نوكي هنال
 ذينيح مكل لاق ناف #* مايالا كلت ترصق اوريتخا نيذلا نيراتخملا لجا نم نكل.دسج وذ صلخ# مل مايالا كلت



 بياجتو تامالع نوعتصيو هبذك ءايبناو بذك اوحاسع موقيس هناف * اوقدصت الف كانه وا انهاه عميسملا نا

 كلذ دعب مايالا كلت يف نكل * .يش لكب مكتربخاو تادب دق اذنهف متنا اورظناف * ارردق نأ نيراتخملا اولضيل

 ذينيح #* برطضت ءامسلا تاوقو ءامسلا نم طقاستت بكاوكلاو ه هوض يطعي ال رمقلاو ملظت سمشلا قيصلا

 نم هيراتخغم عمجيف هتكيالم لسري ذينيح 0 ني احلا ىااعلا ناسنالا نبا نورظنت
 . ترهظو تنال اهناصغا متيأر اذا لثملا اوملعا ةتيتلا نمف .* اهياصقا يلا ضرالا يصقا .نم حايرلا عبرا تاهج
 :: باوبالا يلع برق دق هنا اوملعان تنناك دق هذه متيار اذا اضيا متنا .كلذك #* اند دق فيصلا نأ متملع اهقاروأ

 اماف * لوزي ال يمالكو نالوزت ضرالاو ءامسلاو د هلك اذه نوكي يتح لوزي ال ليجلا اذه نا مكل لوقا نيما
 اولصو اورهساو اورظناف »* بالا الا ىبالا الو ءامسلا يف نيذلا ةكيالملا الو دحا اهفرعي ال ةعاسلا كلتو مويلا كلد

 يسواو هلمع دحاو لكل ناطلسلا هديبع يطعأو هتيب كرتو رفاس ناسنا لثم # نامزلا نوكي يتم نوملعت ال مكنال
 وأ كيدلا حايص وأ .ليللا فصن ز وأ ناك يشغلاب تميميلا بر يتاي يتم نوملعت 2 مكناف أورهساف » ظقينلاب «باوبلا

 * اورهساف هلوقا عيمجللف مكل هلوقا يذلاو د اماين مكدجحيا هتغب يتاي اليل * ةادغلاب

 رشع عبارلا لصفلا : |

 كتل ناوي اونا توتال ركمي :ةنوكتسمير فلك ةردكلاز يلا اورد هينا نيموع هنو ياسا يضنلا ناك
 ةارم تااج يكتم صربألا ناعمس تريب يف اينع تسيب يف وه امنيبو هد بسعشلا يي فثعش نوكي اليل ديعلا 50

 فات ادامل نيلياق مهسفنا يف نيرمدتم سانا ناكو * هسار يلع هتغرفاف نمثم قياف نيدران بيط هيف ءانأ ابعم

 جوسي مهل لاقف د اهوربتناو نيكاسملل عفديو رانيد ةدامنلت نم رثكاب عابي نأ يغبني ناك دق »* بيلحلا اذه

 اماو مهيلا أونسحت نأ متردف متدرأ اذاف نيح لك مكدنع نيكاسملا نال 7 يب تلمع لمعلا معن اهنوذوت !نامل اهوعد

 مكل لوقا نيمأ + يتئذل يدسج تبيطق ثادب اهنال هتلعت دق اهل ناك يذلاف + نيح لك مكدنع تسلف انا

 ظ دحأ يطويرخالا ادوهي ناو د»* اهل اراكذت هذه تععنص امب قطني ملاعلا عيمج يف ليجمألا اذهب زركي امثيح هنا

 ةصرف بلطي ناكو ةضفلا ةيطعب ةردعوو أوحرف اوعمس املف + مهيلا هملسيل ةنهكلا ءاسور لا بصهاد رشع يثالا

 دعنو يضمن نأ ديرت نيا هذيمالت هل لاق مصفلا نوح ذي اوناك نإ ريطفلا نم موي لوا فو . * مهيلا هملسي ففيك
 * هاعبتأ ءام ةرح لماح ناسنا امكاقليسف ةنيدملا يلا ايضما امهل لاقو هذيمالت نم نينثا لسراف * مصفلا لكءاتل

 + يذيمالت عم ,مصفلا لكا ثيح ةحارلا عموم نيا تكلل لوقي .ملعملا نا ءتميبلا برل الوقف لخدي ثيح يلا

 امبل لاق امك ادجوف ةنيدملا يلا ناذيملتلا ايتا املف د كانه انل ادعاف ةدعم ةشورفم ةريبك ةفرغ امكيري وبف

 دحأو نأ مكل لوتا نيمأ عوسي لاقف اولكءايل اواكتاف »* رشع ينثالا هعمو ءاج ءاسملا ناك املو د مصصفلا ادغاو

 ينثالا نم .دحاو الياق مهباجاف * وه انا يلعل مهنم دحاو لك لاقو اونزحن * يعم لكءاي يذلا وه, ينملسي مكنم

 كا ا ا و يم ا ا * ةعصقلا يف يعم هدي عضي يذلا وه رشع

 مهاطعاو رسكو كرايف اربخ عوسي ذخاأ نولك اي مه امديبف » دلوي الا ناسنالا كلذل ريخ ناسنالا نبأ ملسي يذلا

 .  .ديدجلا دهعلا يعد وه اذه مهل لاقو * مهلك هلم اوبرشف مهاطعأو ركشف اساك ذخاو * يدسح وه اذه اوذَحخ لاقو

 2 يف اديدج هتبرش امادا مويلأ كلد ىلا ةمركلا ريصع نم برشا ال يننا مكل لوقا نيا * نيريدك نع قاري يذلا

 بوتكم هنال ةليللا هذه يف نوكشت .مكلك عوسي مهبل لاقف * نوتيزلا لبج يلا اوجرخو ارنعمس مث * هللا توكلم

 تمسلف مهلك اوكش نا.سرطب هل لاق 27 | يلا مكقبسا موقا امل يننكل »* منغلا قرفتتف يعارلا برضأ  ينأ

 يب رفكت نياترم ةكاددلا مشتت نا لكك ةددالا هذه يف مويلا تمنا تلننا كل لوقا نيما عوسي هل لاقف“ #* انا

 1 0 مهعيمج لاق كلذكو تل رك تال برجا نأ ىلإ رولا نوم لاقو سرطب .يدامتف # فثملث
 . انحويو هبوقعيو سرطب .ذخأ مث ذ * يلصا يتح انهاه اوسلحا هذيمالتل لاقف يناماسدج يعدي. لقيح يأ أواح



 يلع رخو اليلق مدقت مث # اورهساو انهاظ اوميقاف توملا يتح ةفيزهل يسفن نأ مهل لاقو * سبعيو نزح
 هذه ينع رجا كتردقب ءيثب لك بالا اهيا لوقي ناكو #* ةعاسلا هذه ينع ربعت نا عاطتسي له الياق ايلصم ضرألا
 نا ردقت ملا ميان تننا ناعمس اي سرطبل لاقف اماين مهدجوف ءاج مث + ىمنا لب انا ديرا امك سيل نكل ساكلا
 اضيا يضم مث + فيعصف دسجلا اماو دعتسمف حورلا اما بيراجتلا اولخدت اليا اولصو اورهصا * ةعاس يعم رهست

 ,اجو # هنوبيجت ام نوردي اونوكي ملو ةليقُث مهنيعا نآل اماين مهدجوف اضيا .اجو #* ةملكلا هذه لوقي ناكو يلصو
 اوموق * ةاطحملا يديأ يف ناسنالا نبا ملسيل ةعاسلا تااجو ةياغلا ترضح دقف اوعيرتساو نالا اومان مهل لاقف ةثلا
 عمج هعمو رشع ينثالا دحا يطويرخسالا اذوهي ءاج ملكتي وه امنيبو :* ينملسي يذلا تمرق دقف بهذن اًنب
 وه وه هلبقا يذلا نأ ةمالع مهاطعا دق هملسم ناكو د ةخوشملاو ةبتكلاو ةذهكلا ءاسوور نم يصعو فويسب
 دحأ ناو * هوكسمأو هيلع مهيديأ اوقلاف * هلبقو ملعم اي ملعم اي هل لاق هنم اندو ءاج املف * ةوقثوأو ةوكسماف

 فوهسب متجرخ انا صل لثما الياق عوسي مهباجاف » هنذا عطقف ةنهكلا سيير دبع برضو افيس يضتنا مايقلا
 نيملاتلا هكرتف » باتكلا- متيل كلذ ينوكسمت ملو ملعا لكيهلا يف مكعم تمنك موي لك فو * ٍنوذخاتل يصغو

 يلا عوسيب اواجن د ايراع رفو رازالا ثكلرتف + هوكسماف ةيرع يلع رازا هيلع باش هعبتي ناكو د مهلك اوبرهو
 راد لخاد يلا ديعب نم هعبتي سرطب ناكو» + ةضيشملاو ةبتكلاو ةئبكلا ءاسور هيلا عمتجاو ةنهكلا سيير افايق
 عوسي يلع ةداهشب نوبلطي اوناكف لفصملاو ةنهكلا ءاسوور اماف * يلطصي رانلا دنع مادخلا عم سلجو ةنهكلا سيير
 نحن # نيلياق اروز هيلع اردهش اموق اوساقاف » مهتداهش قفتت ملو اروز هيلع اودهش ريثكو * اودج ملف هولتقي
 الو +* يديالاب عونصم ريغ رخا ميقأ' مايا ُهللُت دعبو يديالا هتعنص يذلا لكيهلا اذه لحا ينا لوقي اذه انبعمس

 ءاوه هب دبشي امع .يشب بيهن اما الياق عوسي لءاسو طسولا يف ةنهكلا-سيبر ماقف * مهتداهش تقفتا قوه

 * كارابملا نبا ميسملا وه تنناأ هل لاقو ةنهكلا سيير اضيأ هلاسف انكاس ناك لب .يشب بج ملف * كيلع

 ةنهكلا ميظع قزمف # .ءامسلا بام» يلع ايياج ةوقلا نيمي نع اسلاج ناسنالا نبا نورتسو وه انأ عوسي هل لاف
 بجوتسم هناب مهعيمج هيلع مكه مكل ارهاظ فيدجهتلا متعمس دق »* ةدابش يلا نوجاتمت اذام لاقو هبايث .

 كبطل يذلا وه نم ميسملا اهيا انل بنت هل نولوقيو هنومطليو ههجو نوطغيو هيلع نولفتي موق ءادبو »* توملا
 هتءار #* ةنبكلا سيبر يراوج نم ةاتف تااج رادلا لفسا سرطب اميفو ه* ادج هنومطلي مادخلا ناكو نآلا

 :' ام فرعا الف يردا تسل الياق ركئناف * يرصانلا عوسي عم ىمرنك دق اضيأ تنناو هل تلاق هتءار املف
 _ هعبو اضيا ركناف #* مهنم اذه نأ مايقلل تملقف يرخا ةاتف هتءارو * كيدلا حاصف رادلا جراخ يلا جرخو نيلوقت

 فرعي ام هنا فلو نعتلي .ادبف » مهماك هبشي كمالكو يليلج تاو مهنم كنا اقح سرطبل مايقلا لاق ليلق
 كيدلا ميصي نأ لبق كلنا عوسي لوق سرطب ركذف ةيناث كيدلا حاص هناكم مث ده نولوقت يذلا .ناسنالا اذه

 1 * يكبي لوهتث ثلث ينركنت نيترم

 ظ رشع. سماخلا لصنلا ظ

 » سطاليف يلا هب اوضمو عوسي اوقثواف عومجلا رياس عمو ةبتكلاو ةضخشملا عم ةنهكلا ءابور رمتيا اوحدصا املف
 سماليف هلءاس مث #* اريثك ةنهكلا ءاسر هفرقو * تسلق تنا الياق هباجاف ذوبيلا كلم تمناا سطاليف هلءاسف

 / هيع لك يف ناكو * بهجت سطاليف نأ يتح .يثشب عوسي هيما ملف * كنوكشي مك رظنا .يثب بيجت اما اهيا
 + ةئتفلا يف اولتق اوناك نيذلا نيقفانملا نم اريسا نابنراب هل لاقي يذلا ناك» * اوبحا نم اريسا مهل قلطي
 كلم مكل قلطا نا نوديرتا الياق سطاليف مهباجاف * مهل عفصي ناك دق امك لاست تادبو ةعامجلا تحاصن
 هيلاسي ناب ةعامجلا تكرح ةنهكلا ءاصر ناو * ادسح ةهوملسا امنا ةنهكلا ءاسيور نأ ملع دق ناك هنال د كوبيلا

 كللم هنا هنع نولوقت يذلاب عنصا نا نوبعت اذام اليات اضيا سطاليف مهباجاف » نإينراب مهل قلطي نأ ةدايزب



 و

 نأ سطاليف داراف د هبلصأ اجايص اودادزاف لعف رش نا سطاليف مبل لاقف #* هبلصا اضيا اوحاصق #* دوييلا

 رادلا لخاد يلا طرشلا هب بهذف د بلصيو برضيل عوسي مهيلا ملساو. نابنراب مهل قلطاف ةعامجلا يضري

 ٠ نودجساو هيجو يف نولفتيو ةبصقب هسأر نويرضيو #* دوييلا كلم اي ماللا نيلياق هيلع نوملسي اودبو * هسار
 يمسي ايناوريق ادحاو اورخخسو : هوبلصيل هوجرخا مث هبايث هوسبلاو ريذربلا بايث ةورع هب اوزه املف »* مهبكر يلع هل
 اهليوات يتلا ةلجاجلا عضوم يللا هب اوتاو #* هبيلص لمحبل سفورو سردنسكالا وبا وهو لقحلا نم ايياج ناعمس

 نم يأ اهيلع اوعرتقاو هبايث مهنيب اومستقا ةوبلص املو * هذخاي ملف برشيل رمب اجوزمم ارمخ ةوطعاو » ةمهحجلا

 نوفدجي هب نورمي اوناك نيذلاو د ةمثالا عم يصح هنا لياقلا باتكلا متو * هراسي نع رخاو هنيمي نع ادحاو
 ناكو * بيلصلا نم لزناو صلحت #* مايأ هثلث يف هينبيو لكيهلا لح نم اي نولوقيو مهسوور نوكرحلو هيلع
 ناك نا #* هسفن صلخمت نا ردقي اما نيرخا صلخ نيلياق ةبتكلا كلذكو ضعب عم مهضعب نوازهتي ةنهكلا ءاسور

 جرص ةعساتلا ةعاسلا تمقو يلو #* ةعساتلا ةعاسلا تقو يلا اهلك ضرالا يلع ةملظ تبراص ةسداسلا ةعاسلا تمقو
 مايقلا نم موق عمس املو * ينتكرت اذامل يلا يبلا هليوات يذلا يناتبزع امل يليا يليا الياق لاع تروصب عوسي
 يتاي ءايليا له رظننل هولخ الياق هاقسو بصق يلع اهغفرو الخ ةتفسا ءالمف تحاو ردابو د ءايليا اوعدي اذوه اولاق

 املف * لفسأ يلا قوف نم نينثاب لكيهلا باجح رتس قشناف * يورلا ملسأو لاع تلوصب عوسي حرصف # هلزنيل
 ةوسن نكو #* هللا نبا وه ناسنالا اذه نا اقح لاق حورلا ملسا دق هنا همادق امياق ناك يذلا ةياملا دياق يار
 هنعبتي نك يتاوللا نه .الوه د يمولاسو اسوي ماو ريغصلا بوقعي ما ميرمو ةيلدجملا ميرم نبهنم ديعب نم نرظني
 يتلا ةعمجلا تنناك اهنال ءاسملا ناك املف #* ميلشروا يلا هعم ندعص تاريثك تايرخاو هنمدخبو ليلجلا نم

 رسج هللا توكلم يجرتي اضيا ناكو يار اذ اباهم يزلا نسح ناكو ةمارلا نم فسوي يناو * تمبسلا لبق يه
 ةياملا دياق اعدتساف فنا ذنم تام ناك ذا بجعتف سطاليف اماف + عوبسي دسج هنم بلطو سطاليف يلا لخدو

 ميرمو ةيلدجملا ميرم تنناكو # ربقلا باب يلع ارهح جرحدو ةرخس يف روقنم ثدج يف هعضوو اهب هلو هلزناو

 رشع سداسلا لصفلا

 توبسلا دحا ينو هربقلا نييطيل ابيط يمولاسو بوقعي ما ميرمو ةيلدجملا ميرم تععاتبا تمبسلا ناك املف
 : ربقلا باب نع رجلا انل يرحدي نم ضعبل نهضعب تاليات * سمشلا تمعلط نا ربقلا نيفاو ادج اركاب
 هيلع نيميلا نع اسلاج اباش نرظن ربقلا نلخد املف د ادج اميظع ناك هنال جرحد دق رجلا نرظنو نعلطتف

 عضوملا اهو انهاه وه سيل ماق دق بلص يذلا يرصانلا عوسي نبلطتا ,نفاخت ال نهل لاقف * نفح ضيبا سابل
 » مكل لاق امك هنورت كانهف ليلجلا يلا مكقبسي هنا سرطبلو هذيمالتل نلقو نبهذا نكل * هيف عضو يذلا
 توبسلا دحا ركاب ماقو نفخ نبنال ءايش دحال نلقي ملف نهذخا ريعتلاو ةدعرلا نال ربقاا نم تاعرسم نجرغف

 نوحوني اوناك يذلا هعم اوناك نيذلا تربخاو تقلطناف * نيطايش ةعبس اهنم يرخا يتلا ةيلدجملا ميرمل اللا رهظ ٠

 نييشام مهنم نانثا ناك اهل هروهظ دعب نمو #.اوقدصي مل هترصبا اهناو يح هنا كيلوا عمس املف * نوكبيو
 دحالاو كلف دعبو # اوقدص اضيا نيذهل لو ةيقبلا اربخاو ايضمف * لقح يف رخا هبش. يف امهل.رهظف قيرط يف



 نموي مل نمو صلخ دمتعاو نما. نمف #* اهلك ةقيلخلا يف ليجنالاب اوزركاو عمجا ملاعلا يلا اوقلطنا مهل لاقو
 مهيدياب نولمحاو * ةديدج ةنسلاب نوملكتيو نيطايشلا نوجرخ يمساب نينموملا عبتت تايالا هذهو * نادي
 مهملك ام دعب نمو #* نوربيف يفرملا يلع مهيديا نوعضيو مهرضي الف لتاقلا مسلا اوبرش ناو مهيذوت الف تايحلا
 مهعم لمعي برلا ناكو ناكم لك يف اوزركف كيلؤا جرخو # هللا نيمي نع سلجو ءامسلا يلا عفترا اضيا برلا
 | * مهايا ةعباتلا تايالب مهمالك ققحتو

 ا 1 لولا لصفلا

 نم اوناك نيذلا نولوالا كيلوا انيلا دهع.امك #* نوفراع اهب نحن يتلا رومالا صصق بتك اومار نوريثك نا لجال
 اهيا كيلا بتكأ نا قيقحت# .يش لكل اعبات “تمسك دا اضيا انا تيار #* ةملكلل امادخ اوناك» نينياعم لبق

 همساأ نهاك ةيدوهيلا تكلم سدوريه مايا يف ناك * هب تظعو يذلا مالكلا قياقح فرعتل + اليفواثزيرعلا .

 :يف انعط دق امهالك اناكو ارقاع تمناك تاباصيلا نال دلو امهل نكي ملو * ليم ريغب برلا قوقحو اياصولا عيمج يف
 ٠ روخمجلا. عضو ةيون هتغلب لا تونبكلا ةداعك + هللا ماما هتمدخ بيترت مايا يف نهكي وه اهنيبف  امهمايا
 نيمي نع امياق برلا كالم هل ربظف #*روخملا تمقو اجراخ نولصي بنعشلا عيمج ناكو * برلا لكيه لخدف
 تمرعمسص دقف ,ءايركر اي فمغغت ال كالملا هل لاقف * ميظع بفوخ هيشغو برطضا ءايركز هار املف « روخعملا مبذم

 * هدلومب نوحرفي نوريثكو ليلبتو ميظع حرف كل نوكيو * انحوي هيمستو انبا كلل دلت تاباصيلا كتارمو كتبلط
 . نم اريثك ديعيو #* همأ نطب يفوهو سدقلا حءر نم يلتميو اركسم الل ارمخ برشي ال برلا مادق اميظع نوكيو

 92 نيذلاو ءانبالا يلع ءابالل بولقب لبقيو ءايليا ةوقبو حورلاب همامأ مدقتي وهو د مههلا برلا يلا ليارسا ينب .

 دق يتارمو ضيش انأو اذه ملعا فيك كالملل ءايركز لاقف »* اهيقتسم ابعش برلل دعيو راربالا ملع يلا نوعيطي

 #* كرشباو اذهب كملكال ىملسرا هللا مادق فقاولا ليياربج وه انا الياق ثلالملا هباجاف + اهمايا يف تنعط

 يف متي يذلا يماكب نهوت مل كنال اذه نوكي هيف يذلا مويلا يلا ملكتت نا عيطتست ال اتماص نوكت نالا نمو
 اوملعن مهملكي نا رذقي ملف جرخ اماف * لكيهلا يف ةيطب نم نيبجعتم ءايركز نيرظتنم بسعشلا ناكو 2 * هناوأ



 ٠ مايالا يف برلا يب عنص ام اذه * ةلياق رهشا ةسمخ اهلبح تمحكو هتارم تابصيلا تلبح مايالا كلت دعب '
 ىلا ةللا دع نمإ كللملا لياربج دك سداسلا ٌرْمَشلا فو * سانلا نيب يراع ينع عزنيل اهيف يلا رظن يتلا
 * ميرم يرذعلا مساو دواد تسيب نم فسوي همسا لجرل ةبيطخ يدع يل » ةرصان يمست ليلجلا يف ةنيدم

 هتار املف م .ءاسنلا يف تنارةكرابم كعم برلا ةمعن ةيلثمم اي كل مالسلا اهل لاق كللملا اهيلا لخد املف

 ع للا دنع نم ةمعني تر دف هرم قامت ةرمالبلا اي لالا « وقعا انجاب كازو لب ىباكترسا

 0 ل قمل نك )دا ل يلع تب ىلع كيو جا هيب واد

 3 ليسو سا رهشلا أذهو اهنس ربك ا يلبح تدي تاباصيلا هل ذ يهو 2 يعدي هللا نبأو

 كا اوقك يل ل برال ةدبع اذناه كلملل ميرم تلاقف * ةوق ريغب ةملك هللا دنع سيل هنال * ارقاع
 تريب ىسنلخ دو 00 يلا ةعرسم تمصنو مايالا كلت يف ميرم تمماقف #* ثلالملا اهنع
 تا ل ل ىلا 6 ميرم 7 توص تاباصيلا تمعمس املف * تاباصيلا يلع تملسو ءايركز

 0 ا عقو ذم تالا ل يبر 1 يتءات نا اذه ل نيا
 يوي يو سا و داب * نيزلا زا يم نايت ابا وذي نأ فيشمأ ينال يب

 8 0 قرفو 5 درنلا "حنس + هيفياخل لايجا يلا لايجا نم ةئياك هتمحرو #0 5 سودقف

 * اغرف .اينغالا لسراو تاريخلا نم املا عبشا د نيعضاوتملا عفرو يناركلا نع ءايوقألا لزنا. * مهبولق

 دق برلا نا اهوابرقاو اهنأريج عمسف # انبا تدلوف دلتل تاباصيلا نامز مت املو د اهتيب يلا تاقاكر رك ذل
 * .ءايركز هيبا مساب هوعدو يبصلا اونتخدل اواج نِماثلا مويلا يف ناك املف # اهعم اوحرفف اهل هتمحر مظع
 هيبأ يلا اوراشاف * مسالا اذهب يعدي كسنج يف دحا سيل ابل اولاقف # انحوي هوعدا نكل ال ةلياق هما تسباجلف

 ول اير الما, ناد: ةعص ع برا ل , يسا د نس نك ادام يرت نيلياق مهبولق يف نيعماسلا عيمج
 انز ايات

 كيلا : وأ د هبعشل سالخ عدس 7-2 كيارسأ هل ورا كرابم د الياق يبنتو سدقلا حور نم

 0 ل انادعا 8 الا سم يسيدفلا”ةلايونا هاا ذلاك - + انف دوا
 ل ا "ا ل نمت ةيايالا اوما يلح يك 7

 95 يزل ذي ق1 يذلا !مَسقلا . .* يرصدقلا ةدهع .ركذ انيابا عم ةمحر عنصيلل * ير م 00 8٠ه

 ا ع عطا ىلا لك ”همادق لدعلا ا 3 يَْدتكةنيادعا .يديأ نم, ص العلا ب بوح ٠
 2 لع

 ا ا 0 0-0 ل يللا ملع لل رف ةقالط ادعتلا برلا هجو ,مأدق ع يقلطنتو اعدت يلعلا

5 
 ريب يب 0_5 0 < ةَملظلا يف م ويولثلا همم قرم فشلا يذلا, نبل ةمحر يوصممسممل

 يناثلا لصفلا ش

 فسوي دلعصف » هتنيدم يف همسأ مهنم دحاو لك بتكيل مهعيمج يضمف 0 ماشلا يلع سانريق هيلو ف يلرألا



 واد تسيب نم ناك هنآل مهل تريب يعدت ينلا دواد ةنيدم يلا ةيذوبيلا يلا ةرصانلا ةنيدم نم ليلجلا نم
 تدلوف . * دلتل اهدالو مايا تمت دا كلانه امه امنيبف + يلبح يهو هتبيطخ ميرم عم بئتكيل ماو

 نورهسيو نوعري ةاعر .ةروكلا كلث يف ناكو * الح ثيح عضوم امل نكي مل هنال دودم يف هتكرتو هتغفلو ركبلا اهنبأ
 * اميظع ارح ونال مهيلع قرخأ تيرا ادعو عيب نانو دق ندر تكلم ادا * مهيعارم ىلع ابون ليللا ةسارح
 مويملا مكل دلو دق هنال * بسعشلا عيمجب نركي اذه ميظع حرفب مكرشبا اذناه نال اوناخت ال الملا مهل لاقف
 . * دودم يف اعوضوم افوفلم الفط نودج مكنا مكل ةمالع هذهو م دوأد ةفيدم يف .ببرلأ .ميسملا وه يذلا صلخ#

 ينو مالسلا ضرالا يلعو يلاعالا ين هلل دجملا # نيلياق هللا نوحدسي نوييامس ةريثك دونج كللملا عس يأرت ةتغبو
 اذه رظننل محل تيه يلا يضمن ضعبل ةاعرلا ضعب لاق ءامسلا ىلا مهنع ةكيالملا بهذ املف » .ةرسملا سافلا
 املف #* دودم يف اعوضوم لفطلاو فسويو ميرم اودجوف نيعرسم اواجت »+ برلا هب انملعا يذلا فبداعملا رمالا

 تمناكو * مهعم ةاعرلا هب ملكت امم بجتت عمس.نم لكو * لفطلا لجا نم مهل ليق يذلا ملكلا نأ ارمله ها

 امك اونياعو اوعمس املك يلع نوحدسيو هللا نود ةاعرلا عيجرو # اهبلق يف هررقتو هلك ماكلا اذه ظفعت ميرم
 د نطبلا يف هب لح نأ لبق كللملا هاعد يذلاك عوسي همسا اوعد خبل مايا ةينامث تمت املف * مهل ليق
 برلا سومان يف بوتكم وه امك »* برلل هوميقيل ميلشروأ يل هب اودعص يسوم سومانك ريهطتلا مايا تلمك املف

 + مامح اخرف وا مامي اجوز بمرلا سومان يف بتك امك هنم بيرقيو * برلا سودق يعدي امحر متاف ركذ لك نا
 يحوا دق ناكو * هيلع ناك سدقلا حورو ليارسا رع اوجري ايقت اراب الجر ناكو ناعمس همسا ميلشرواب ناسنأ ناكو
 لخد ام دنعف لكيهلا يلا حورلاب لمقاف + برلا. ميسملا نياعي يتح تروملا نياعي ال هنا سدقلا حور نم هيلا
 ديس اي نأآلا + الياق هللا كرابو هيعارذ يلع هلمجن + سوماقلا يف بج امك هنع اعنصيل هاربا عرسي لفطلاب

 * بوعشلا عيمج هجو مادق هتددعا يذلا »* تلسالخ اترصبا دق ينيع نال * كمالك لثمك مالسب تلدبع قلطا

 امهكرابو د هلجا نم لاقي ناك امم نابجستتمب هماو كفسوي ناكو * ليارسا كبعشل ادهسو ممالل نلعتسا ارون
 ' اضياأ ثمناو #* ةدناعملا ةمالعو ليارسا ينج نم ريثك مايقو طوقسل عوضوم اذه اذوهاه هما ميرمل لاقو ناعمس

 دق ريشا طبس نم ليوفاف نبا ةيبنلا انح تاكو #* ةريثك بولق يئراكفا رهظتا كاسفن يف كشلا مر زوجحيسف
 ةقراغم ريغ ةنس نينامثو عنرا يلا تلمرتو هج ا ا لاا وت لا ريم

 * ةرصانلا امهتنيدم يلا ليلجملا يلا اعجر برلا سومانك ميش لك المكا املذ # 0 صالخ ىنرعت 0 لك
 ميلشروا يلا نايضمي اناك هاوبا» * هيلع تناك هللا ةمعنو ةمكهملاب ءايلتمم حورلاب يرقتيو وشني ناكف يبصلا اماف
 تلمك املف #5 ةداعلاك ديعلا يلا ميلشروا يلا ايضمب ةنس ةرشع اتنثا هل تممت املف * مصفلا ديع يف نس لك
 نيرياسلا عم هنا نانظي اناك امبنال * فسويو هما ملعت ملو ميلشروا يف عوسي يبسلا امهنع فلخت ادوعيل مايال
 دعبو * هتابلطي ميلشروا يلإ اعجرف دادجي ملف # امهنراعمو امهيابرقا دنع هابلط موي وحن اراس املو قيرطلا يف
 نم نيتوهبم هعمسي نم لك ناكو #* مهلءاسيو مهنم عمسي نيملعملا طسو يف اسلاج لكيبلا يف هادجو مايا ةثلث
 انك اناو كلبا نال يذكه انب تععذص يذلا اذه ام ينب اي هما“ تلاقف اتهب هارصبا املف # هتباجاو هملع
 امه اماف * يبال يذلا يف نوكا نا يغبني هنا ناملعت اما ينابلطت اذامل امهل لاقف * نيبذعم داهتجاب كبلطن

 اذه غيمج ظفحت هما ىمناكو امهل مضخم ناكو ةرصانلا يلا امهعم لزن مث * امه هلإق يذلا ا
 ” ىالز اا دع حار دصلاو ةماقلا يف ومني عوسي ناكو # اهبلق يف مالكلا



 كااثلا لصفلا ْ '

 يلع سيير سدوريهو ةيذوببلا يلع يطنبلا سطاليف هيا يف رصيق سويرابيط ةيآو نم ةرشع سمخ ةنس فو
 نانحو #* ةيليالا عبر يلع سيير سويناسملو نوخرطنا دالبو ايروطيا عبر يلع سيبر هوخا سبليفو ليلجأ عبر
 , زركي ندرالاب ةطيحتلا دالبلا لك يلا ءاجف + ةيربلا يف ءايركز نب انحوي يلع هللا ةملك تلح ةنهكلا اسيير افايقو
 اودعا ةيربلا يف خراص ترص يذكه يبنلا .ايعشا مالك رفس يف بوتكم وه امك »* اياطغلا ةرفغمل ةبوتلا ةيدومعمب

 يلا ةنشعلاو البهس رعولا ريصيو عيضاوتت ماكالاو لابجلا عيمجو يلتمت ةيدوالا عيمج #* .هلبس اوموقو برلا قيرط
 يعافالا دوا اي هنم نودمتعيو هيلا نوتاي نيذلا عمجلا لاقف * هللا صالخ دسج يذ لك نياعيو * ةلهس قيرط

 نأ مكسوفن يف اولوقت نا اودتبت الو ةيوتلا ىمتست ارامث نآلا اولمعا #* يتلا بضغلا نم برهلا يلع مكلد نم
 لوصا يلع عوضوم سافلا اه #* ميهربال نيدب ةراجعلا هذه نم ميقي نا رداقل هللا نا٠مكل' لوقا ميهربا انابا
 الياق مهباجاف * عنصن اذامف نيلياق عومجلا هلاسف #*رانلا يف يقلتو عطقت ةعلاص ةرمث رمثت ال ةرجم لكف رجشلا

 هل اولاقف هنم اودمتعيل نوراشع يتاف * عنصي اضيا كلذكف ماعط هل ناك نمو هل سيل نم طعيلف نابوث هل ناك نم ٠
 اضيا نمي عنصن اذام نيلياق دنج اضيا هلاسو # هب مترما امم رثكا اولمعت ال مهل لاقف . * عنصن اذام ملعم اي
 انجوي نأ اونظو مهبولق يف اوركف بسعشلا عيمج ناو #* مكقازراب اوفتكاو ادحا اوملظت الو ادحا اوتنعت ا مهل لاقف
 ٠ نا ىنمتسا ال يذلا ينم يوتا وه نم يتايسو ءاملاب مكدمعاف انا اما الياق نيعمجل انحوي مهباجا * ميسملا وه
 قرحو هيارها يلا ممقلا عمج#و هرديب يقني ةرذملا هديب يذلا *رانلاو سدقلا حورب دمعي وهو هياذح رويس لحا
 ناكف عبرلا سيير سدوريه اماف #* ةريثك ءايشاب مهرشبيو بعشلا ربخع ناكو # ءافطت ال ينلا رانلاب نبتلا
 هنا كلذ يلع دازو # هلعفي سدوريه ناك يذلا رشلا لجال, هيخا سيليف ةارم ايدوريه لجا نم هتكبي انحوي
 + ءامسلا تمهتننا يلصي وه اميفف اضيا عوسي دمتعاو بعشلا عيمج دمتعا امل ناكو * نجسلا يف انحوي حرط
 * تررس كب يذلا بيبا ينبا تنا الياق ءامسلا نم توص اذاو ةمامح دسح هبش سدقلا حور هيلع لزنو

 نب يكلم نب يويل نب تمنطم نب + يلاه نب فسوي نبا هنأ نظي ناكو هةنس نينلث يف ريصي ءادب دق عوسي ناكو
 نب يعمش نب اويتاطم نب تاام نب + اح نب يلسح نب موحان نب' صوماع نب اويتاطم نب 0 فسوي نب انوي

 ماصوق نب يدأ نب يكلم نب * يرين نب لايتالش نب ليبابروو نب اسيير نب نناحوي نب * اذوهي نب فسي
 نب فسوي نب أدوهي نب نوعوش نب * يويل نب تاطم نب ماروي نب رزاعيلا نب اسوي نب #*ريأ نب ناضاملا نب
 نوملس نب زاعاب نب ديبوع نب يسيا نب #* دواد نب ناثان نب اتاطم نب ناتتم نب ايلم نب  ميقايلا نب نانوي
 نب قحمحسا نب بوقعي نب # ادوهي نب صراف نب نورصح نب ماروي نب مارأ نب باذانيمع نب * نوصن نب
 نب ماس نب دشغأرا نب نانيق نب قص نب رباع نبا قلاف نب وغار نب وراس نب * روجان نب جرات نب ميهربا
 مدا ني ثيش نب شونأ نب #* نانيق نب لييالاهم نب دري نب حونخا نب ملموثم نب # ممل نب حول

 عبارلا لصفلا

 هبرجت اموي نمعبرأ * ةيردلا يلا حورلا هي قلطناو ندرآلا نم عجر سدقلا حور نم ايلثمم ناك عوسي نأو
 اذهل لقن هللا نبا تمنا تمنك نأ سيلبا هل لاقف :* اريخا عاج تممت املو مايالا كلت ين ءايش لكءاي مل سيلبا
 نم جرخت ةملك لكب» لب ناسنالا يبي هدحو.زبغلاب سيل هنا بوتكم اليات عوسي هباجاف # اربخ ريصي رجا
 سيلبا هل لاق» * تمقو عرسأ يف ةنوكسملا تاكلمم عيمج هأراو لاع لبح يل سيليا هدعصاف د هللا مش

 كلل نكي يماما تدم نأ تمنإو * بمحا نمل هيطعا انار يلا عيفد هنال هدو هلك ناطلبسلا اذه يطعا كليا '
 ف

 وف
 ٠



 هب ءاجف #* ذبعت هدحو هايار دجست كهلا برال بوتكم ناطيش اي ينم برغا الياق عوسي هباجاف * هعيمج
 هنا بودكم هنال * لفسا يلا انهاه نم جرطناف هللا نبا تننك نا هل لاتو لكيهلا حانج يلع هماقاو ميلشروا يلا

 دق الياق عوسي هباجا رج كلجر رثعت اليل كنولمح مييديا يلعو * توظفحال كلجا نم. هتكيالم رماي
 مورلا ةوقب عوسي عجر مث #* نامز يلا هنع يضم بيراجتلا لك سيلبا لمكا املف * كهلا برلا برجت ال ليق
 ثيح ةرصانلا يلا ءاجو #* لكلا نم دج“ مبعماج يف ملعي ناكو» #* دالبلا عيمج يف هربخ عاذو ليلجلا يلا
 دجوف رفسلا متف املف يبنلا ءايعشا رفس هيلا عفدف # .ارقيل ماقو تسلا موي عمجلا ىلا هتداعك لخدو يبرت

 بولقلا يرسكنم ينشاو نيكاسملا رشبال ينلسراو ينممس» اذه لجا نم يلع برلا حور .#*. هيف بوتكملا عضوملا
 ةءازاجملا مويو برلل ةلوبقملا ةنسلاب زركاو  قالطنالاب نيطوبرملا يلا لسراو رظنلاب نايمعلاو عوجرلاب نييبسملا رذناو
 » هيلا ةقدح# مهنويع تناك عمجلا يف ناك نم لكو سلجو مداحلا يلا هعفدو رفسلا يوط مث #* انهلا برلل

 ةمعنلا تاملك نم نوبجعتيو هل نودهشي ميعيمج ناكو #* مكعامسا يف باتكلا اذه لمك مويلا مهل لوقي ءادبف
 اهيا لثملا اذه يف نولوقت مكلعل مهل لاقف »* فسوي نبا اذه سيلا نولوقي اوناكو هيف نم جرح تناك يتلا
 نيما 'مهل لاق مث * كتنيدم يف اضيا هلعفا موحانرفك يف هتعنص كنا انعمس يذلاو كلسفن فشا ببطتملا
 يبنلا ءابليا مايا ف ليارسا يف نك تاريثك لمارأ نأ مكل لوقا نيمأ #* هتنيدم ين يبن لبتي ال هنأ مكل لوقا
 نهنم ةدحاو يلا ءايليا لسري ملو * اهلك ضرالا يف ميظع عوج راص ينح رهشا ةتسو نينس ثلث .امسلا تقلغا ذا
 مهنم دحاو ربطي ملو يبنلا عشيلا دهع يلع ليارسا يف اوناك نوريثك صربو * اديص ةيفراص يف ةلمرا ةارم يلا لا
 يلا هب اواجو ةنيدملا جراخ هوجرخاف اوماقو # اذه اوعمس امدنع ابضصغ مهعيمج .لتماف * يايرسلا نامعن الا
 لزن مث * يضمو مهطسو يف زاجهف وه اماف + لفسأ يلا هوحرطيل هيلع ةينبم مهتنيدم تناك يذلا لبجلا يلعا,

 ناكو * ناطلسب ناك همالك نال هميلعت نم اوتببف' * توبسلا يف مهملعي ناك ليلجلا يف ةبيدم موحانرفك يللا
 دق انكلهتل تيتا يرصانلا عوسي اي انعم هكل ام الياق د ميظع توصب حاصن سجن ناطيش حور هيف لجر عمجملا يف
 جرخو مهلعسو يف ناطيشلا هحرطف هنم جرحخلاو كاف ددسا الياق عوسي هرهتناف * هللا سودق اي تننا نم تفرع
 حاورالا- رم.اي ةوقو ناطلسب هنال ةملكلا هذه ام نيلياق اضعب بطاخت مهضعب ناكو مبعيمج فاخش # هملوي ملو هنم

 تنناكو ناعمس تيب لخدو عمجملا نم ماقتف # دالبلا كلت عيمج يف هربخ عاذو * جرهتف يورغلاب ةسجنلا
 * مهتمدخت تمماق تقوللو اهتكرتف يمحلا رجزو اهيلع فتوف # اهلجا نم دولاسف ةميظع يمحب ناعمس ةامح
 دحاو دحاو يلع هدي عضي ناكف هيلا مهنومدقي ضارمالا فائنصاب يضرم مهدنع نيذلا لك ناك سمشلا ببورمت دنعو

 مهعدي ملو مهربتني ناكو هللا نبا وه تمنا ةلياق خرصتو نيريثك نم جرخت نيطايش اضيأ تنناكو * هينشيف مهنه
 هيلا اواجف هنوبلطي عمجلا .ناكو رفق عضوم يلا بهذو جرخ راهنلا ناك املو د .ميسملا هنا: اوفرع مهنال نوقطني
 اذهل يننال هللا توكلمب رخالا ندملا يف رشبا نأ يل يغبني هنا مهل لاقف .* مهدنع نم يضمي اليل هوكسماو

 ه0": * ليلجلا عماجم“ يف زركي ناكو٠ * تيلسرا

 ظ سماخلا لصفلا

 نيتسرم نيتفيفس يأرف : * رشاناج ةريحج يلع افقاو وه ناك هللا مالك اوعمسيل عومجلا هيلا عمتجا امل ناكو
 اهدعبي نا ةرماو ناعمسل يتلا امهادحا يلا دعصف .* مبكابش اولسغيل اهيلع اوعلط دق نودايصلاو ةريحملا طاش نع
 مككابش اوقلاو قمعلا يلا مدقت ناعمسل لاق همالك لمكا املو د ةبيفسلا نم عمجلا ملعي سلجو اليلق طاشلا نم
 املف  كابشلا يقلن نحن كتملكبو .ءايش ذخءان ملو هلك ليللا انبعت دق ملعم اي الياق ناعمس هباجاف * ديصلل
 مهونيعيف اوتايل يرخالا ةنيفسلا يف مهياكرش يلا اوراشاف  قزمتت. مهكابش تداكو اريثك اكمس اوذخا كلذ اولعف
 ينع دعبأ :لاقو عوسي يمدق دنع رخ كلذ ناعمس يار املف # ناقرغت اتداك يتح نيتنيفسلا اوالم اواج نا املف
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 اضيا كلذكو # اوداص يتلا ناتيهلا لجال هعم نم لكو هارتعا فوهلا نآل * يطاخ لجر يناف يديس اي
 نوكت نالا ذم كنال فخ ال ناعمسل عوسي لاقف ناعمس يكيرش اناك ناذللا يدبز ينبا انحويو بوقعي يرتعا
 لجرب اذاو ندملا يدحا لخد املف # هوعبتو .يش. لك اوكرتو طاشلا يلا نفسلا اوبذجف د سانلا ديصت ادايص

 لاقو هسلو هدي دمف »* ينرهطت نا رداق تنناف تميش نا ببر اي الياق هلءاسو ههجو يلع رخ عوسي يأر املف اصرب .ولمم
 نع برقو نهاكلل كلسفن راف بهذا نك دحال لقت ال الياق هاهنو »* صربلا هنع بهد تتقوللو رهبطاف تييش دق

 نم أوفشتسيو هنم أوعمسيل ريبك عمج عمتجاو دازو مالكلا ةهنع عاذف 7 مهتأ داهشل يسوع . رمأ امك كريهطت

 نويسيرفلا ناكو ملعي وهو مايل دحا يف ناكو »* كتله يلصيو يراربلا يلا يضمي ناكف وه اماف د مهضارما
 * مهءورب يف برلا ةوق تنناكو نيسلاج ميل ثرواو ةيذوهيلاو ليلجلا يرق عيمج نم اوتا نيذلا سومانلا اوملعمو
 يلع اوردقي مل املف #* همادق هنوعضيو هب لوخدلا نوديري اوناكو ريرس يلع علخ» لجرب هيلا اواج دق ساناب اداو
 مهناميا يار املف د“ عوسي مادق طسولا يف فقسلا نم هريرس عم هولذو مطسلا اودعص عمجلا ةرثكل هنم وندلا
 اذه وه نم نيلياق نوركفي نويسيرفلاو ةبتكلا .ادبق * كاياادبخ كل ةروفغم ناسنالا اهيا علخملا كلذل. لاق

 يف نوركفت اذامل الياق مهباجاف مهركف عوسي ملعف #* هدحو هللا الا اياطخلا رفغي نا ردقي نم فيدجتلاب ملكتي يذلا
 اناطلس ناسنالا نبال نأ اوملعتل * شماف مق لوقا نا وا كلاياطخ كل ةروفغم لوقا نا لبسا اميا * مكبولق

 ماق تمقوللو * كتيب يلا بهذاو كريرس لمحاو مق لوقا كل علخملل لاقو اياطخنلا رفغي نا ضرالا يلع
 دق اولاقو افوخ اولتماو هللا اردجحتو مهعيمج تمهنف + هلل ادجخم هتيب يلا يضمو هيلع ادقار ناك ام لجو مهمادق
 لك كررتف . * ينعبتا هل لاقف نيراشعلا نيب اسلاج يويل همسا اراشع رظنف جرخ اذه دعبو #* ابجمع مويلا انياور

 * ميعم نييكتم نورخاو نيراشعلا نم ميظع عمج ناكو ةميظع ةميلو هتيب يف يويل هل عنصو # هعبتو ماقو .يش
 الياق عوسي مهباجا #* ةاطغلاو نيراشعلا عم نوبرشتو نولكءات !ذامل نيلياق هذيمالت يلع ةبتكلاو نويسيرفلا مقمقتف
 لاب ام هل اولاقف # ةبوتلا يلا ةاطخنلا نكل نيقيذدصلا اوعدال تا مل ”.* يضرملا نكل بيبطلا يلا ءاحسالا جاتحي ال

 عوسي مهل لاقف * نوبرشيو نولكايف تذيمالت اماو نييسيرفلا باحعا تلذكو ةبلطلاو موصلا نورثكي انحوي ذيمالت

 اليل ايلاب ابوث اهب عقريف ديدج بوث نم ةقرخ ذخاي دحا سيل هنأ الثم مهل لوقي ناكو د مايألا كلت يف نوموصي
 مدق قاقز يف ةديدج اريح لعجيي دحا سيلو #* ديدجلا نم ةذوخاملا ةقرملا يلابلا قفاوت الو يلابلا ديدجلا عطقي

 ناظفمتيف ندج قاقز يف ةديدج رمخ لعجت نكل  قاقزلا كلهتو يه قارهتو قاقزلا ةديدجلا رمحلا قشت الا
 1 * بيطا ميدقلا نا لوقي هنال ديدجهلا بحيف اميدق برشي دحا نم امو # اعيمج

 سداسلا لصفلا

 موق ميل لاقف # هنولكءايو مهيدياب هنوكرفيو لبنسلا نوعطقي هذيمالت ناكو عورزلا نيب ازياج تمبسلا ف ناكو
 نا دواد لعف ام متارق اما الياق عوسي مهباجاف * توبسلا يف لعفي نا لحب ال ام نولعفت ادامل نييسيرفلا سم

 نا لح ال يذلا كلذ هعم نيذلا يطعاو هلكاو ةمدقتلا زبخ ذخاو هللا تنيب لخد فيك د هعم نيذلاو وه عاج

 يلا لخد دقو رخأ كريس ف ناكو 3” ناسنالا نأ وه تسبسلا بر نأ مدل لاق مث »ب طقف ةديكلا 2 هلك اي

 يف هيربي له هنودصرتي نويسيرفلاو ةبتكلا ناكو #* ةسباي ينميلا هدي ناسنا تائه ناكو ملعي ناكو مهعمج"
 طسولا يف فقف مق ديلا سبايلا لجرلل لاقف مهراكفاب املاع ناكف وه اماف د هنوفرتي ام اودجمبل تبسلا
 كلهت ما صلحت سفناء رش ما ريخا. تسبسلا يف لمعي نا لحس اذام مكلاسا عوسي مهل لاقو * فقوو ماقف
 لاقو الهج اوالتماف »* يرخآلا لثم تمصف اهدمف ثلدي طسبا ناسنالل لاقو بضغب مبعيمج يلا رظنف #* اودكسف
 » هللا ةالص يف ارهاس ناكو .لبجلا ,يلع يلصيل جرخ دق مايالا كلت ف ناكو * عوسيب عنصن اذام ضعبل مهضعب

 1و ش



 ةرهصلا دامس يذلا ناعمص مه # السر مهامس نيذلا كيلوا رشع ينثا مهنم راتخاو هذيمالت اعد راهنلا ناك املف
 ' +« رويغلا وعدملا ناعمس افلح نب بوقعيو اهوتو يتمو # ءامولوتربو سبليفو هوخا انخويو بوقعيو هوخا سواردنأو
 هذيمالت عمج عمم جرم عضوم يف فقوو مهعم لزن مث * املسم راص يذلا يطويرخمالا اذوهيو بوقعي نب ادوهيو
 نم مهيفشيو هنم اوعمسيل نييفاوملا اديصو روص لحاسو ميلشرواو ةيذوبيلا عيمج نمو بعشلا نم نيريثكو
 فننناك ةوق نال هوسملي نأ نوبلطي عسمجلا ناكو * مهيربي ناك ةسجنلا حاورالا نم نيبذعم اوناك نيذلاو * مهضارمأ

 توكلم مكل ناف حورلاب نيكاسملا اهيا مكابوط مهل لاقو هذيمالت يلا هينيع عفرف #* مهعيمج يربتو هنم جرخغأ
 سانلا مكضغبا اذا مكابوط #* نوكهضتس مكناف نآلا نوكابلا اهيا مكابوط نوعبشت مكناف نالا عايجلا اهيا مكابوط هللا
 مكرجا ناف اوللهتو مويلا كلذ يف اوحرفا * ناسنالا نبا لجا نم رارشألا لفم مكءامسأ اوجرخاو مكوريعو مكودرطو

 * مكازع متذخأ دق مكناف .اينغالا اهيا مكل ليولا نكل # ءايبنالاب نوعنصي مهوابا ناك اضيا اذكه ءامسلا يف ميظع

 اذا مكل ليولا #* .نونزعتو نوكبتس مكناف نالا نوكحاصلا اهيا مكل ليولا نوعومجتس مكناف نآلا عابشلا اهيا مكل ليولا
 ' اوبحا نوعماسلا اهيا مكل لوقا يننكل # ةبذكلا .ايبنالاب اولعف يذكه مهءابا ناف انسح الرق مكيف سانلا لاق
 هل لوهت تكدخ يلع كلمطل نمو #* مكدرطي نم يلع اولصو مكينعال اوكراب * مكضغبي نم يلا اونسحاو مكءادعأ
 نا نوبهت امكو * كلام ذخءاي نم بلاطت الو هطعاف كلام نم لكو * ك.ء.ادر هعتمت الف تببوث ذخا نمو رخالا
 نم نوبي ةاطغلا نا مكل رجا ياف مكبحيي نم نوبحت امنا متنك ناف * مهب متنا اوعنصا كلذكف مكب سانلا لعفت
 ناف * يذكه نوعنصي اضيأ ةاطخلا نأ مكل لصف ياف مكيلا نسح نم ىلا نوئسحت امنا متفك نأو #* ميبعا

 مهنس اوذخايل ةاطحلا نوضرقي اضيا ةاطغلا نأ مكل لصف ياف مبنم اوفوتست نا نولموت نيفلا نوضرقت امنا متنك
 يلعلا ينب اونوكتو اريبك مكرجا نوكيل دحا ءاجر اوعطقت الو اوضرقاو مهيلا اونسحاو مكءادعا اوبحا نكل * ضوعلا
 مكحلا اوبجوت الو اونادت امف اونيدت ال * ميحرلا مكيبا لثص ءامحر اونوكو .*رارشللاو نيمعنملا ريغ يلع ميحر هنال

 هنال مكفوضح يف قلم زوزهم ضياف .ولمم ملاص لايكمب اوطعتف اوطعا #* مكل رفغي اورفغا مكيلع مكحب امف دحا يلع
 يف امهالك ناعقي سيلا يمعا دوقي نأ يمعا عييطتسي له رخآ الْثم مهل لاق مث * مكل لاكي نوليكت يذلا ليكلاب
 نيع يف يذلا اذقلا رظنت !ذامل .» ٍهملعم لثم ادعتسم دحأ لك نكيلف هملعم نم لضفا ذيملت سيل * ةرغح

 نم اذقلا جرخا ينعد يخا اي كيخال لوقت نا عيطتست ففيكوا * كنيع يف يتلا ةيراسلا- لماتت الو كيخأ
 جرخت نا رظنت ذينيحو كديع نم ةبشغلا جارخاب ءادبا يبارم اي كنيع يف يتلا ةبشغلا رظنت ال تناو كذيع
 لكو * ةعحلاص ةرحت رمثت ةيدر ةرهش اضيا الو ةيدر ةرمث جرخت ةعلاص ةرهش تسيل »* كليخا نيع نم اذقلأ

 نم ملاصلا لجرلا * بنع قيلعلا نم فطقي الل نيت كوشلا نم عمج سيل هنال اهترمث نم فرعت ةرجش
 يف ام لضفب قطني مفلا نالرورشلا جرخ# ةريرشلا رياخذلا نم ريرشلاو تاملاصلا جرخ#ب هبلق يف يتلا ةملاصلا رياخذلا
 مكملعا هب لمعيو يمالك عمسيو يلا يتءاي نملك »# هلوثا أم نيملعفت الو بر اي بر اي يئننوعدت ادامل * بلقلا

 رهنلا مدصو ريشكلا رطملا ءاج املف .ةرغص يلع ساسالا عضوو قمعو رفح نا دعب :اتيب ينب الحر هبشي  هبشي اذامب

 يب الجر هبشي لمعي الل عمسسي يذلاو #* ةرغص يلع اديج .اينبص ناك هساسا نال هكرح نا وقي ملف تيبلا كلذ
 0 * اميظع تيبلا كلذ طوقس ناكو هتقول طقس رانلا همدص املف سانا ريغب ضرالا يلع اتيب

 عباسلا لصفلا ٠ ظ ظ

 عوسي يلا اواج لملف * هدبع صلخيل يملا هنولاسي نوبيلا .حويش هيلا لسرا عوسيب عمس املف »*» هدنع اميرك

 مهعم عوسي يفمفذ * ةسينك انل يب دقو انتملل بحت هنال * اذه هل لعفي نأ ىنوتسم هنأ اولاقو ناهتحاب هولاسو

 فقس تمن لجدت نا ىتوتسا ال يناف نعتت ال بر اي االياق هاقدصأ ةياملا دياق كيلا لسزا تميبلا نم برق املو



 ناطلس ةهج نم لجر يناف » ياتف ءاربيف ةملك لق نكل كيلا يجحا نأ انا ىعتسا مل اذه لجا نم * يتيب
 عوسي عمس املف * عنصيف اذه عئصا يدبعلو يتءايف لاعت رخالو يضميف ضما اذهل لوقاو دنج يدي تمعتو

 هذه لثم ليارسا عممج يف دجا مل ينا مكل لوقا نيما لاقو هعبتي يذلا عمجلا يلا تنفتلاو هنم بصمت اذه
 لا ايضام عوسي .ناك دغ فو # ءارب دق ,ضيرملا ديعلا اودحوف تمبلا يلا نولسرملا كيلوا عجرف ةنامالا

 . نبأ لومحم تيعب اذاو ةنيدملا باب نم برق املف * ريبك عمجو نوحعجا هذيمالت هعبتو نييان اهمسا ةنيدم
 * يكبت ال اهل لاقو اهيلع نئحت عوسي اهأر املف # ةنيدملا لها نم ريبك عنمج اهعم ناكو ةلمرا تناكو همال ٍديحو
 0 ا اا * مق .لوقأ كلل باشلا اهيأ لاقف نولماهلا هفقوك شعنلا سملف مدقتو
 يف مالكلا اذه عاذف "لسا طيف هللا ديتم متاع ىو ذيل نانرزلا رايات رو ترحم * ةمأ
 هذيمالت سم نيشثا انحوي اعدف * هلك اذبب هذمعالت اندحوي ربخأو * اهلوح ينلا روكلا لكو ةيدوهيلا دأب ميمح

 . انلسرا يلادمحملا انحوي نا هل الق نالجرلا هيلا ءاج املف *رتخا يجرتن ما يتالا وه تناا. الياق عوسي يلا امهلسراو

 ةريرش حاوزاو :عاجزاو ضارسا نم ,نيريثك ءاربا ةعاسلا كلت فو «*«رخآ يجرثن ما ينالا وه تنا'. الياق كيلا
 نورصبي نايم نا اهتعمو اطمتيار امب اغحوي اربخاف ايضعا الياق عوسي اههباجا مث * نيريثك نايمعل رظنلا هبهوو

 املف * يف كشي 2 نم يبوطق * نورشبي نيكاسمو .نوسوقي يتوسو نوعمسي امصو نررهطتي اصربو نوشمي نيدعقمو
 اهكرحب ةبصقأ نررظفت ةيردلا يلا مع متجرخ اذام انحوي لجا نم عمجلا لوقي عوسي .ادب انحوي اذيملت بهذ
 . تاويب يف مه ميعخلاو . ديججلا سايل مهيلع نيذلا نإ معان .سابل هيلع اناسنا نورظنت متجرخ اذاموا * ميرلا
 اذناه هلجا نم بسك يذلاوه اذه يمل نكي لتا اهئ لل لرقا معن احنا نيرا محرج داما * كوللل

 اردمتعا اننا هللا اوركش نوراشعلاو بمعشلا عيبسج ممن املذ + هنم مظعأ تاومسلا تدوكلم يف ريغصلاو نادمعملا

 نعي ا ا ا و ا ا يا لح اماف * انحوي ةيدومعم يف

 مكل انرمز نيلياق اضعب مجضعب يداني قوسلا يف اسولح انايبص نوهبشي #* نوهبشي ادامبو ةبليبقلا هذه 0 هيكأ

 * ناطيش هب اذه متلقف ارمخ برشي او اربخ لكءاي ال ءاج نآدمعملا اخحوي نآأل د اوكبت ملف .مكل انحنو اوصق

 ترربتف # ةاطخلاو نيراشعلا ليلخ رمحملا بيرش. لوكا ناسنا اذه متلقف برشيو لكءاي ناسنالا نبل هاته
 * يكتاو يسيرفلا كلذ تسيب لخدف هعم لكءاي نا نييسيرفلا نم دحاو هلءاب مث '.* اهينب مييمج نم ةمكحلا
 نسم تمفقوو * بيط ةروراق هتدذخا يسيرفلا تيب يف يكتم هنا تملع املف ةيطاخ ةارم ةنيدملا يف تنناكو

 * بيطلاب امهنهدتو ةيمدق لبقت تاكو اهسءأر رعشب امهعسعتو اهعيمدب هيمدق لبت تادبو ةيكاب هيلحجر دنع هيارو

 . تايماس د يبو رواسب يمسي هي ويل درغلا تللذ يار اسلف

 # ملعم اي هلق لاقف وه اما كل هلوقا ملك يدنع ناعمس اي ليات عوسي هياجات * ةيطاخ 'اهناف هتسمل

 تيارا ا عيا + قويسسخ نخلا ىلعو راتزاوا هيام سمح فجارلا يع نيد ناسا اهيداع نادرع
 تمفتلا مث »* تممكح ىتحلاب هل لاقف رثكالا هل بهو يذلا نظا الياق ناعمس باجا .#* هل ابح رثكا امبياف امهل
 عومدلاب يلجر تملب هذهو ءام يلجر 0 بكست ملف «كلتيب تملخد ةارملا هذه يرتأ» ناعمسل لاقو ةارملاع يلا

 نهدت مل تننا * يمدق ليبقت نم ففكت : مل تللخد ذئم هذهو ينلبقت مل .تنا 2 » اهسرأر رعشب امهتهستو

 تبمبخا اهنال اهل ةروفغم ةريثكلا اهاياطخ نا كل لوقا كلذ .لجال *# يمدق تمذهد هبيطلاب هذهو تيزب .يسار

 مهسوفن يف نولوقي نويكتملا ءادبف .* كاياطخ كل ةروفغم اهل لاق مث * اليلق بصي ليلق هل كرتي يذلاو اريثك
 * كضلخ كاناميا مالسب ل ةارملل لاقف #« ايلطغلا رفغي يذلا اذه ىم



 نموي مل نمو صلخ دمتعاو نما. نمف #* اهلك ةقيلغلا يف ليجنالاب ارزركاو عمجا ملاعلا يلا اوقلطنا مهل لاقو
 مهيديأب نولمحتو #2 ةديبدح ةدسلاب نوملكتيو نيطايشل أ نوجرخا يمساب نينموملا ع هبتن تابيالا هذهو <” نادي

 اهم ام دعب نمو #* نوربيف يفرملا يلع مهيديأ نوعضيو مهرضي الف لتاقلا مسلا اوبرش ناو مهيذوت الف تايعلا
 مهعم .لمعي برلا ناكو ناكم لك يف اوزركف كيلوا جرخو # هللا نيمي نع سلجو ءامسلا يلا عفترا اسيا برلا
 | 3 مهايآ: ةعباتلا تايالاب مهمالك ققحلو

 لوألا لصفلا

 نم اوناك نيذلا نولوللا كيلوا امرلا دهع ٠ امك + نوفراع اهب نأ يتلا رومألا سصصق نيندك أوعار نوريشك .نأ لحآل

 اس ا ,يث. لكل اعبات هتسنك دا اضيا انا تيار #* ةملكلل امادخ اوناكو نينياعم لبق

 همسأ ناك ةيدوببلا كلم سدوريه مايا يف ناك 0 يذلا ا قياتح 00 . * اينواثزيرعلا ش

 يف انعط دق امهاك اناكو ارقاع تناك تاباصيلا نال دلو اميل نكي ملو 0 07-5 قوقحو نا تم

 . روضبلا. عضو ةبون هتغلب نا تونبكلا ةداعك * هللأ مامأ هتمدخ بيترت مايا ف نكي وه امنيبف » امهمايأ

 نيمي نع امياق برلا كالم هل ربظف ةروقلا كنتو انراخ ناسي يسن عج نو * برلا لكيه لخدف
 تمرعمس دقف ءايركز اي فت ال كالملا هك لاتقف * ميظع بوخ هيشغو برطضا ءاي د رض حز هأر املف * روخبلا مبذم

 + هدلومب نوحرفي نوريثكو ليلهتو ميظع حزف كل نوكيو # انحوي هيمستو انبا كلل دلت تاباصيلا كتارمو كتبلط
 . نح اريثك ديعيو #* همأ نطب وهو سدقلا حءر نم يلتميو اركسم الو ارمخ برشي 2 برلا مادق اميظع نوكيو
 ٠ ل نيذلاو .ادبالا يلع ءابال .بولقب لبقيو ءايليا ةوقبو حورلاب هماما مدقتي وهو د مههلا برلا يلا ليارسا يب

 * كرشباو اذهب كملكال ىملسرا هللا مادق فقاولا ليياربح وه انا الياق كثالملا هباجاف #* اهمايأ يف تنعط

 يف متي يذلا يمالكب نهوت مل كنال اذه نوكي هيف يذلا مويلا يلا ملكتت نأ عيطتست ال انتساص نوكت نآلا نصو
 اوملعن مهماكي نا رذقي ملف جرخ املاف : * لكيهلا يف هيطب نم نيبجتم ءايركز نيرظتنم بسعشلا ناو * هناوأ

 نمو * هتيب .يىلا يضم هتمدخ مايا تمملك املف * انماص ماقأو مهيلا ريشي ثب ناكو لكيهلا يف ايور يار دق هنأ



 لإ هللا دنع نم تلاملا لياربج 0 دال ولا 0 < بالا م ىاع ينع بل هن ارث ين
 * كرت يراقلا ساو نوأد تييو نم فوت مقا لجل راع يات يلا #* ةرصان يمست ليلجلا يف ةنيدم
 هتار املف + ءاسنلا يف تناوفكرابم كعم بلا ةمعن ةيلكمم اي كل مالسلا اهل لاق كالملا اهيلا لد املف
 + هللا دنع نم ةمعفب تر دق ميرم اي يناخت 9 كالملا اهل لاقف + مآتلا اذه ام كيم هملك نم أير
 يا هلالا برلا ةيلخ يعدي. ىلعلا نبأو اميظع نوكي اذه »* عوسي همسا نيعدتو انبا نيدلتو نيلبك تنناو

 نوكي فيك كلملل مير تلال رع ءاضقنا هكلمل نوكي الو دبالا يلا بوقعي' تيب يلع كلميو مب. هيبآ دواد

 سردق كنم دووملا/ اذهل كللظن لعل ةوقو كييلع لح سدتلا حور الياق كتالملا اهباحاف عاق ترا ملو اذه

 يدت يتلا كان ل ييسداسلا رهشلا اذهو اهنس ربك ىلع نباب يلبح كتبيسن تاباصيلا هذ يهو د يعدي هللا نباو
 ا كلوقك ل لكي برلل ةدبع اذناه كلالملل ميرم تلاقف * ةوق ريغب ةملك هللا دنع سيل هنال * ارقاع ٠

 تيب تلخدو # اذوهي ةنيدم يلا لبجلا يلا ةعرسم تصنو مايالا كلت يف ميرم تماقف * كالملا اهنع
 ترالتماف اهنطب يف نينجلا كرهت :ميرم مالم توص تاباصيلا تمعمس املف * تاباصيلا ىلع تملسو ءايركز

 نم #* كنب ةرمث ةكرابمو ءاسنلا يف تننا ةكرابم ةلياق ميظع توصب تخخرصو #* سدقلا حور نم تاباصيلا
 ١ يلوا ل ل نونملا تزعل لدا رن تاما تنزع نر ةماعلا .* يلا يبر ما يتءات نا اذه .يل نيا
 هللاب للهتت يحورو * برلا يسفن مظعت ميرم تللاقف * برلأ لبق نم ليق ام اهل مثي نا تمدما يتلل يبوطف

 مياظع يب عنص يوقلا نأل * لايجالا عيمج يبوطلا ينيطعي نالا نم نا هتما عضاأوت يلا رظن هنال »+ يصلخ“

 ركفب نيربكتسملا قرفو هعارذب ةرقلا عنص # هيفياغل لايجا يلا لايجا نم ةنياك هتمحرو * همسأ سودقف
 *: اغرف ءاينغالا لمياو تاريغلا نم عايل عبشا د نيعضاوتملا عفرو يساركلا نع ءايوقألا لزنا. * مهبولق
 نم وحن اهدنع ميرم تسعاقاو # دبالا يلا هعرزو ميهربا انيابال لاق يذلاك .# هتمحر ركذو هاتف ليارسأ دضع
 ادق بزلا نأ اهرابرقاو اهناريج عمسف #* انبا تدلوف دلتل تاباصيلا نامز مت املو # اهتيب يلا تداعو رّهشا هثلث
 * .ايركز هيبا مساب هوعدو يسبعلا اونتخلل اواج نماثلا مويللا يف ناك املف # اهعم اوحرفف اهل هتمحر مظع
 هيبأ يلا اوراشاف » مسالا اذهب يعدي تكاسنج يف دحا سيل ابل اولاقف # انحوي هوعدأ ىنكل ال ةهلياق همأ تمباجلف

 قلطناو همف متفنا تقوللو , * مهعيمج بمهجعتن انحوي همسا الياق بتكو احول بلطف: * هيمست نأ ديرت ادام
 0 * اذوهي موت عيمج يف مالكلا اذهب ثدحتو مهناريج عيمج يلع فوخ راصو * هللا كرابو ملكتو هناسل

 زا. بايركز دم التمافإ ,ن هعم تناك ر يبدا أ نأ لا را كاسم هاي ري ىلا او

 للك ع 5 1 اخ جا م ييسيدقل دقلا "يبين! هاو هارفأ ىلع ملكت يذلاك ٠ ٠ ب يأتف_دوأد تسيب نم
 سووا 6 - مل“

 0 ةءانيطعيأ انيبا ميه ٠ ب مسقا يذلا !مَسَقلا ..*# دقلا“”ةدهع 5 انيابا عم عا رم راديغبم
 ا ناو“ :انتايج - مايا لك ”ةمادق لدعلاَو 0 5 3 ةنيادعأ .يديآ نم, ص صالخلا ب كا

 0 (م + مهاياطخ و ةرفؤمو ةيعشل صالخلا ملع يطعن ١ يجب ةقرط اوعتلا برلا هجو م :أدق .يلطننو أعدت يلعلا
 ليِيَسِل ع م 0 الضو مظل ا ف 0 رد ا 0ك ةمحر

 . ياانلا لصفلا

 هياتكلا 0 3 000 عدمجلا» 0 بتتكت 3 نأ كلملا سطسغوأ سس 7 3 مايزلا -- ب ناك و

 1 .رويجومسمع همصحمما



 ا هنال محل تسيب يعدت يتلا دواد ةنيدم يلا ةيذوهيلا يلا ةرصانلا ةنيدم نم ليلجلا نم
 تدلوف . * دلتل اهدالو مايا تمت نا كانه امه امنيبف * يلبح يهو هتبيطخ ميرم عم بنتنتكيل ساه

 نورهسيو نوعري ةاعر .ةروكلا ثللت يف ناكو * الح ثيح عضوم امهل نكي مل هنال دودم يف هتكرتو هتغفلو ركبلا اهنبا
 * اهيل الرج ارزاغل ميرا نرخ تيرا ةعو مهر قانون ضر جم ا * مهيعارم ىلع ابون ليللا ةمارح

 مويلا مكل دلو دق هنال د بسعشلا عيمجب نوكي اذه ميظع حرفب مكرشبا اذناه نال اوفاخت ال تلالملا مهل لاقف
 . * دودم يف اعوضوم افوفلم الفط نودجت مكنا مكل ةمالع هذهو # دواد ةقيدم يف برلا ميسملا وه يذلا صلخ#
 ينو مالسلا ضرالا يلعو يلاعالا يف هلل دجملا « نيليات هللا نوحدسي نوييامس ةريثك دونج تللملا عس يأرت ةتغبو
 اذه رظننل مهل تيه يلآ يضمن ضعبل ةاعرلا صعب ب لاق ءامسلا ىلا مهنع ةكيالملا بهذ املف »+ .ةرسملا سافلا
 املف * دودم يف اعوضوم لفطلاو فسويو منرم اردخول ني ريس 0 * برلا هب انملعا يذلا فدداعلا رمالا

 تمناكو ا ا لم ينال رح « لفلا لجأ نم مهل ليق يذلا مقكلا نإ ارملع هزار

 9 اهوا رارعع ايعس يما اس وا رصا» * مهل ليق

 بمرلا سومان يف بوتكم وه امك * برلل هوميقيل ميلشروا يلا هب اودعم يسوم سومانك ريهطتلا مايا تلمك املف
 * مامح اخرف وأ مامي اجوز برلا سوما يف بتك امك هنم ببرقيو + برلأ سودق يعدي امحر متاف ركذ لك نا

 يحوأ دق ناكو هيلع ناك سدقلا حورو ليارسا رع اوجري ايقت اراب الحر ناكو ناعمس همسأ ميلشرواب ناسنأ ناكو
 لخد ام دنعف لكيهلا يلا حورلاب لبقاف * برلا ميسملا نياعي يتح تنرملا نياعي ال هنا سدقلا حور نم هيلا
 ديس اي نأالا + الياق هللا كرابو هيعارذ يلع هلم + سيمانلا يف بجعل امك هنع اعنسيل هاوبأ مربسي لفطلاب

 * بوعشلا عيمج هجو مادق هتددعا يذلا * كسصالخ اترصبا دق ينيع نال * كمالك لثمك مالسب تلدبع قلطا

 اضيا كثمناو #* ةدناعملا ةمالعو ليارسأ ينج نم ريثك مايقو طوقسا عوضوم اذه اذوهاه همأ ميرمل لاقو ناعمس

 دق ريشا طبس نم ليوفاف ةنبا ةيبنلا انح تاكو #* ةريثك بولق ُئراكفا رهظتل كسسفن يف كشلا متر زووهيسف
 ةترافم ريغ ةنس نينامثو عبرا يلا تلمرثو نيو ا اا وم اجب ع وول ا يو

 + ةرصانلا امهتديدم يلا ليلجلا يلا اعجر برا سومانك ميغ لك المكا املف + ميشو اخ يجري نم لك
 ميلشروا يلا نايضمي اناك هاوباو # هيلع تناك هللا ةمعنو ةمكعلاب ءايلتمم حورلاب يوقتيو وشني ناكف يبصلا اماف
 كتملمك املف * ةداعلاك ديعلا يلا ميلشروا يلا ايضم ةنس ةرشع اتنثا هل تمت املن * مصفلا ديع يف ةنس لك

 نيرياسلا عم هنأ نانظي اناك امهنال  بفنسويو هما ملعت ملو ميلشروا يف عوسي يبدلا امهنع فات ادوعيل مايالا
 دعبو #* هتابلطي ميلشروا يلا اعجرف هادم ملف + امهفراعمو امهيابرقا دنع هابلط موي وحن اراس املو قيرطلا يف
 نم نيتوهبم هعمسي نم لك ناكو د مهلءاسيو مهنم عمسي نيملعملا طسو يف اسلاح لكيلا يف هادجو مايا ةثلث
 انك اناو كابا نال يذكه انب تععنص يذلا اذه ام ينب اي هما٠هل تلاقف اتهب هارصبا املف # هتباجاو هملع
 امه اماف * يبال يذلا يف نوكا.نا يغبني هنا ناملعت اما ينابلطت اذأمل امه لاقف * نيبذعم داهتجاب كبلطن

 اذه عيمج يوك هم) قيناكو اهيل عت ناكر هرضانلا ىلا اهيقم لري مث اهي 85 يذلا ماكلا امهفي ملف
 ظ *« سانلاو هللا دنع ةمعنلاو ةمكحلاو ةماقلا يف ومني عوسي ناكو - اهلا مقا



 ثلاثلا لصفلا ظ ؛ط

 يلع سهير سدوريهو ةيذوبهلا يلع يطنبلا سطاليف ةيالو يف رصيق سويراببط يلو نم ةرشع سمخ ةئس فو
 نانحو # ةيليالا عبر يلع سيير سويناسملو نوخرطنا دالبو ايروطيا عبر يلع سيير هوخا سبليفو ليلجأ عبر
 , زركي ندرالاب ةطيحملا دالبلا لك يلا ءاجف + ةيربلا يف ءايركز نب انحوي يلع هللا ةملك تلح ةنهكلا اسيير افايقو
 اودعا ةيربلا يف عراص ترص يذكه يبنلا ءايعشا مالك رفس يف بوتكم وه امك #* اياطغلا ةرفغمل ةبوتلا ةيدومعمب

 يلا ةنشعلاو الهس رعولا ريصيو عيضاوتت ماكالاو لابجلا عيمجو يلتمت ةيدوالا عيمج #* هلبس اوموقو برلا قيرط
 يعافالا دالوا اي هنم نودمتعيو هيلا نوتاي نيذلا عمجلل لاقف ه هللا صالخ دسج يذ لك نياعيو * ةلهس قيرط
 نا مكسوفن يف اولوقت نا اودتبت الو ةبوتلا ىمتست ارامث نآلا اولمعا * يتآلا بضغلا نم برهلا يلع مكلد نم
 لوصا يلع عوضوم سافلا اه * ميهربال نيدب ةراجلا هذه نم ميقي نا رداقل هللا نامكل' لوقا ميهربا انابا
 الياق مهباجاف * عنصن اذامف نيلياق عومجلا هلاسف ه*رانلا يف يقلتو عطقت ةعلاص ةرمث رمثت ال ةرجش لكف رجشلا

 هل اولاقف هنم اودمتعيل نوراشع يتاف * عنصي اضيا كلذكف ماعط هل ناك نمو هل سيل نم طعيلف نابوث .هل ناك نم ٠
 اضيا نبين عنصن اذام نيلياق دنج اضيا هلابو # هب مترما امم رثكا اولمعت ال مهل لاقف . * عنصن اذام ملعم اي
 انحوي نأ اونظو مهبولق يف اوركف بعشلا عيمج ناو #* مكقازراب اوفتكاو ادحا اوملظت لو ادمحا اوتنعت ال مهل لاقف
 : نأ ينحتسأ 1 يذلا ينم يوقا وج نم يتايسو ءاملاب مكدمعاف انأ اما الياق نيعمجلا انحوي مهباحأ * ميسملا وه

 قرحو هيارها يلا ممقلا عمجاو هرديب يقتني ةرذملا هديب يذلا *رانلاو سدقلا حورب دمعي وهو هياذح رويس لحأ
 ناكف عبرلا سيير سدوريه اماف ه#* ةريثك ءايشاب مهرشبيو بعشلا ربخع ناكو #* ءافطت ا يتلا رائلاب نبتلا

 هنا كلذ يلع دازو # هلعفي سدوريه ناك يذلا رشلا لجالو هيخا سبليف ةارم ايدوريه لجا نم هتكبي انحوي
 * ءامسلا تمهتفنا يلصي وه اميفن اضيا عوسي دمتعاو بعشلا عيمج دمتعا امل ناك» »* نجلا يف انحوي حرط

 * تررس كب يذلا بيبعلا ينبا تنا الياق ءامسلا نم توص اذاو ةمامح دسج هبش سدقلا حور هيلع لزنو
 نب يكلم نب يويل نب تمنطم نب + يلاه نب فسوي نبا هنأ نظي ناكو ةنس نينلث يف ريصي ءإدب دق عوسي ناكو
 نب يعمش نب اويتاطم نب تاام نب + اج نب يلسح نب موحان نب' صوماع نب اويتاطم نب * بفسوي نب انوي
 ماصوق نب يدأ نب يكلم نب * يرين نب لاهتالش نب ليبابروو نب اسيير نب نناحوي نب * اذوبهي نب فسي
 نب فنسوي نب !ذوهي نب نوعمش نب * يويل نب تاطم نب ماروي نب رزاعيلا نب اسوي نب #*ريا نب ناضاملا نب
 نوملس نب زاعاب نب. ديبوع نب يسيا نب * دواد نب ناثان نب اتاطم نب ناتتم نب ايلم نب  ميقايلأ نب نانوي
 نب قحمسأ نب بوقعي نب #* ادوهي نب صراف نب نورصح نب ماروي نب مارا نب باذانيمع نب * نوصن نب
 نب ماس نب دشغلرا نب نانيق نب #* الاص نب رباع نبا قلاف نب وغار نب خوراس نب * روجان نب حرات نب ميهربا
 مدا ني ثيش نب شونا نب * نانيق نب ليياللهم نب دري نب حونخا نب ملشرتم نب * سال نب حون

 عبارلا لصفلا |

 اذهل لقن هللا نبا تنا تمنك نا سيلبا هل لاقف '* اريخا عاج تمت املو مايإلا كلت يف ءايش لكءاي مل سيلبا ةبرجت اموي نوعبرأ * ةيربلا يلا حورلا. هي قلطناو ندرآلا نم عجر سدقلا حور نم ايلتمم ناك عوسي نأو
 نم جرغت ةملك لكبو لب ناسنالا يب هدحو.ز غلاب سيل هنا بوتكم اليات عوسي هباجاف #* ازبخ ريصي رجلا
 يلبا هل لاق» * تمقو عرسا يف ةنوكسملا تاكلمم عيمج هاراو لاع لبج يلا سيليا هدعصاف د هللا مف

 : نكي يعامأ تادجج» نأ تمنإو * بسمحا نمل هيطعأ انأر يلا عيفد هنال هدهكتو هلك ناطلبسلا اذه يطعا ثلايا 2
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 هب .اجن + ذبعت هدحو هاياو دجست كهلا برلل بوتكم ناطيش اي ينع برغا اليات عوسي هباجاف * ةعيمج
 هنأ بودكم هن »* لفسا 1 ا ا ا حانج يلع هماقاو ميلشروا ي ![

 دت الياق عوسي هباجا * رج كلجر رثعت اليل كنولمح# مهيديا يلعو * كرظفحيا كلجا م. هتكيالم رماي
 مورلا ةوقب عوسي عجر مث #* نامز يلا هنع يضم براجتلا لك سيلبا لمكا املف * كهلا برلا برجت ال ليق
 ثيح ةرصانلا يلا ءاجو ه* لكلا نم دج“ ميعماج يف ملعي ناكر #* دالبلا عيمج يف هربخ عاذو ليلجلا يللا
 دجوف رفسلا متف املف يبنلا ءايعشا رفس هيلا عفدف * ءارقيل ماقو تببسلا موي عمجلا ىلا هتداعك لخدو يبرت
 بولقلا يرسكنم يفشاو نيكاسملا رشبال ينلسراو ينعم اذه لجا نم يلع برلا حور . *. هيف بوتكملا عضوملا

 ةءازاهملا مويو بيرلل ةلوبقملا ةنسلاب زركاو  قالطنالاب نيطوبزملا يلا لسراو رظنلاب نايمعلاو عوجرلاب نييبسملا رذناو
 +« هيلا ةقدحم مهتويع تناك عمجملا يف ناك نم لكر سلجو مداخل يلا هعفدو رفسلا يوط مث # انهلا برلل
 ةمعنلا تاملك نم نوبجتتلو هل نودبشي مهعيمج ناكو * مكعامسا يف باتكلا اذه لمك مويلا مهل لوقي ءادبف

 اهيا لئثملا اذه يف نولوقت مكلعل مهل لاقف » فسوي نبا اذه سيلا نولوقي اوناك» هيف نم جرخت تناك يتلا
 نينمأ ' مهل لاق مث * كتئيدم يف اضيا هلعفأ موحانرفك يف هتعنم كنا انعمس يذلاو تلسفن فشا بيطتملا

 ا "ايليا مايأ يف .ليارسا يف نك تاريثك لمارا نا مكل لوقا نيمأ #* هتنيدم يف يبن لبتي ال هنا مكل لوقا
 0 ا .ايليا لسري ملو #* اهلك ضرألا يف ميظع عوج راص ينح رهشا :ةتسو نيئس هثللث .امسلا تقلغا دنا

 مهنم دحاو ربطي ملو يبنلا عشيلا. دهع يلع ليارسا يف.اوناك نوريدك صربو * اديص ةيفراص يف ةلمرا ةارم يلا الا

 ىلا هب اواجو ةنيدملا جراخ هوجرخاف اوماقو #* اذه اوعمس امددع ابضغ مبعيمج ,التماف د»* يايرسلا نامعن الأ

 لزن م * يعمو مهلسو يف زاجهف وه اهاف .* لفسأ يلا ةوحرطيل هيلع ةينبم مهتنيدم تناك يذلا لبجلا يلعا
 ناكو *  'ناطلسب ناك همالك نال هميلعت نم اوتببف' * توبسلا يف مهملعي ناكر ليلجلا يف ةئيدم موحانرفك ىلا
 دق انكاهتل تيتا يرصانلا عوسي اي انعم كل ام الياق * ميظع توصب حاصف سجن ناطيش حور هيف لجر عمجملا يف
 جرخو مهطسو يف ناطيشلا هحرطف هنم يرخآو كثلاف ددسا الياق عوسي هرهتناف * هللا سودق اي تننا نم تفرع

 حاورالا رمءاي ةوقو ناطلسب هنال ةملكلا هذه ام نيلياق اضعب بطاخت مهضعب ناكر مبعيمج فاخأ * ةملوي ملو هنم

 تناكو ناعمس تيب لخدو عمجملا نم ماقف د دلبلا كلت عيمج يف هربخ عاذ»و .* يرختف بورغلاب ةسجنلا
 * مهتمدخف تمماق تقوللو اهتكرتف يمحلا رجزو اهيلع فتوف * اهلجا نم درلاسف ةميظع يمحب ناعمس ةامح
 دحاو دحاو يلع هدي عضي ناكف هيلا مهنومدقي ضارعالا فانصاب يضرم مهدنع نيذلا لك ناك سمشلا بورمت دنعو

 مهعدي ملو مهربتني ناكو هللا نبا وه تمنا ةلياق خرصتو نيريثك نم جرخ" نيطايش اضيا تاكو * هينشيف مهنم
 هيلا اواجن ةنويلطي عمجلا .ناكو رفق عضوم يلا بهذو جرخ راهنلا ناك املو * -ميسملا..هنا:اوفرع مهنال نوقطني
 اذهل ينال هللا توكلمب .رخالا ندملا يف رشبأ نا ' يل ينسي هنأ م لاقف .* مهدنع نم يضمي اليل هوكسمأو

 . 0 * ليلجلا عساجس يف زركي ناكو» ا» كياسيأ

 1 سماحلا لصفلا

 نيتسرم نيتيفس يارف : * رشاناج ةريحب يلع افقاو وه ناك هللا مالك اوعمسيل عومجلا هيلا عمتجا امل ناكو
 اهدعبي نا هرماو ناعمسل يتلا امهادحا يلا دغصف .* ميكابش اولسغيل اهيلع اًوعلط دق نودايصلاو ةريحبلا طاش لع
 مككابش اوقلاو قمعلا يلا مدقت ناعمسل لاق همالك لمكا املو + ةئيفسلا نم عمجلا ملعي سلجو اليلق طاشلا نم
 املف #* كابشلا يقلن نحن كتملكبو ءايش ذخاان ا ام مالا يي * ديصلل
 مهونيعيف اوتايل يرخالا. ةنيفسلا يف مهياكرش يلا اوراشاف ل لاو اريثك اكمس اوذخا كلذ اولعف
 ينعي دعب لاكو عوست يهدت دنع رخ كاد ناعمس يار املف * ناك قلل ا لل ل لا

 هاج
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 اضيا كلذكو د اوداص ينلا ناتيهلا لجال هعم نم لكو هارتعا فوهنلا نآل * يطاخ لجر يناف يديس اي
 نوكت نالا ذم كنال فخت ال ناعمسل عوسي لاقف ناعمس يكيرش اناك ناذللا يدبز ينبأ انحويو بوقعي يرتعا
 لجرب اذإو ندملا يدحا لخد املف #* هوعبتو ,يشب لك اوكرتو طاشلا يلا نفسلا اوبذجف » سانلا ديصت ادايص

 لاقو هسلو هدي دمف »* ينرهطت نأ رداق تنناف تييش نا ببر اي الياق هلءاسو ههجو يلع رخ عوسي يار املف اصرب .ولمم
 نع برقو ىنهاكلل كلسفن راف بهذا نك دحال لقت ال الياق هاهنو صربلا هنع بسهد تتقتوللو ربطاف تميش دق

 نس أوفشتسيو هنم أوعمسيل ريبك عمج عمتجاو دازو مالكلا ةنع عاذف * مهتاداهشل يدوع رمأ امك كريهطت

 ريشا ناكو ملعي وهو مايالا دحا يف ناكو »* كانه يلصيو يراربلا يل يضمي ناكف وه اماف د مهضارما

 * مهءورب ف برلا ةوق تناكو نيسلاج ميم ةيرواو ةيدوهيلاو ليلجلا يرق عيمج نم اوتا نيذلا سومانلا اوملعمو
 يلع اوردقي مل املف #* همادق هنوعضيو هب لوخدلا نوديري اوناكو ريرس يلع علخ“ لجرب هيلا اواج دق ساناب اذاو

 مهناميا يار املف * عوسي مادق طسولا يف فقسلا نم هريرس عم هوادو مطسلا اودعص عمجلا ةرثكل هنم وندلا

 اذه وه نم نيلياق نوركفي نويسيرفلاو ةبتكلا ءادبق * كلاياادخ كل ةروفغم ناسنالا اهيا علخملا كلذل لاق
 يف نوركفت اذامل الياق مهباجاف مهركف عوسي ملعف * هدحو هللا الا اياطخلا رفغي نأ ردقي نم فيدجتلاب ملكتي يذلا
 اناطلس ناسنالا نبال نأ اوملعتل + شعاف مق لوقا نأ وأ كلاياطخ كل ةروفغم لوقا نا لبسا اميا * مكبولق

 ماق تقوللو * كتيب يلا بهذاو كليب لمحاو مق لوقا كلل علمملل لاقو اياطغلا رفغي نا. ضرالا يلع
 دق اولاقو افوخ اولتمأو هللا اودهو مهعيمج تمهبف * هلل ادجعم هتيب يلا يضمو هيلع ادقار ناك ام لجو مهمادق

 م * ينعبتا هل لاقف نيراشعلا نيب اسلاج يويل همسأ اراشع رظنف جرخ اذه دعبو # ابجيع مويلا انياور

 مهعم .نييكتم نورخاو نيراشعلا نم ميظع عمج ناكو ةميظغ ةميلو هتيب يف يويل هل عنصو »* هعبتو ماقو ,يش
 0 عوسي مهباجا * ةاطغلاو نيراشعلا عم نوبرشتو نولكءات انامل يلياق هذيمالت يلع ةبتكلاو نويسيرفلا مقمقتف
 لاب ام هل اولاقف # ةبوتلا يلا ةاطخلا نكل نيقيذصلا اوعدال تا مل *.* يضرملا نكل بيبطلا يلا ءاحسالا جاتحي ال

 عوسي مهل لاقف * نوبرشيو نولكايف تذيمالت اماو نييسيرفلا باحتا كتلذكو ةبلطلاو موصلا نورثكي دعما ذيمالت
 ) فينيع مهنع سورعلا عفترا آنا مايا يتاتس 3 مهعم سورعلا مأد ام اوموصي نأ سرعلا ينب د اوفلكت نأ نوردقت له

 اليل ايلاب ابوث اهب عقريف ديدج بوث نم ةقرخ ذخاي دحا سيل هنا الثم مهل لوقي ناكو + مايلا كلت يف نوموصي
 مدق قاقز يف ةديدج اريح لعجي دحا سيلو #* ديدجلا نم ةذوخاملا ةقرغلا يلابلا قفاوت الو يلابلا ديدجلا عاتي

 ناظفمتبث ددج قاقز يف ةديدج رمخ لعجت نكل » قاقرلا كلهتو يه قارهتو قاقزلا ةديدجلا رمحنلا قشت
 1 هووبلا ميدقلا نا لوقي هنال ديدهلا بحيف اميدق برشي دحا نم امو 6

 سداسلا لصفلا

 موق مل لاقف # هنولكءايو مهيدياب هنوكرفيو لبنسلا نوعطقي هذيمالت ناكو عورزلا نيب ازياج تمبسلا يف ناكو
 نا دواد لعف ام متارق اما الياق عوسي مهباجاف + توبسلا يف لعفي نا لح ال ام نولعفت .اذامل نييسيرفلا نسم
 اجو وو سا سرا و عا عمو يحبوا 1 هعم نيذلاو ره عج

 يف هيربي له هنودصرتي نويسبرفلاو ةيتكلا ناكر * ةسباي ينميلا هدي ناسنا كانه ناك ملعي ناكو مهعممم
 .طسولا يف فقف مق ديلا سبايلا لجرلل لاقف مهراكفاب املاع ناكف وه امماف د هنوفرقي ام اودجمبل تسببسلا
 00 رح ما ربخأ تسلا يف لمعي نا لدي اذام 6 عوسي راع .٠ فقوو .مانف

 . هللا لم يف ادام ناكر لبجلا ىلع يلصيل جرخ دق مايلا كلل يف ناك * عوسيب 585 اذام 0



 ةرهصلا دامس يذلا ناعمص مه # السر مهاهس نيذلا كيلوا رشع ينثا مهنم راتخاو هذيمالت اعد راهنلا ناك املف
 ' *رويغلا وعدملا ناعمص افلح نب بوقعيو اهوتو يتمو # ءامولوتربو سبليفو هوخا انخويو بوقعيو هوخا سواردنأو
 هذيمالت عمج عمم جرم عبضوم يف فقوو مهعم لزن مث * املسم راص يذلا يطويرخمالا اذوهيو بوقعي نب ادوهيو
 نم مهيفشيو هنم اوعمسيل نييفاوعلا اديصو روص لحاسو ميلشرواو ةيذوبيلا عيمج نمو بععشلا نم نيريثكو
 فنناك ةوق نال هوسملي نا نوبلطي عيمجلا ناك * مهيربي ناك ةسجنلا حاورالا نم نيبذعم اوناك نيذلاو #* مهضارما
 توكلم مكل ناف حورلاب نيكاسملا اهيأ مكابوط مسهل لاقو هذيمالت يلا هينيع عفرف # مهعيمج يربتو هنم جرخ
 سانلا مكضغبا اذا مكابوط + نوككصتس مكناف نالا نوكابلا اهيا مكابوط نوعبشت مكناف نآلا عايجلا اهيا مكابوط * هللا
 مكرجا ناف اوللهتو مويلا كلذ يف اوحرفا * ناسنالا نبا لجا نم رارشألا لفس مكءامسأ اوجرخأو مكوريعو مكودرطو

 * مكازع متذخا دق مكناف .اينغالا لهي مكل ليولا نكل # ءايبنالاب نوعنصي مهوابا ناك اضيا اذكه ءامسلا يف ميظع
 اذا مكل ليولا »* نونزحتو نوكبتس مكناف نالا نوكحاضلا اهيا مكل ليولا نوعوجتس مكناف نآلا عابشلا اهيا مكل ليولا
 ' اوبحا نوعماسلا اهيا مكل لوقا يننكل # ةبذكلا .ايبنالاب اولعف يذكه مهءابا ناف انسح الرق مكيف سانلا لاق
 هل لوه تلدخ يلع كنممطل نمو * مكدرطي نم يلع اولصو مكينعال اوكراب * مكضغبي نم يلا اونسحاو مكءادعأ
 نأ نوبعت امكو * كلام فخءاي نم بملاطت الو هلطعاف كلاس نم لكو * تل.ادر هعسمت الف تكبوث ذخا نمو رخآلأ

 نم نوبي ةاطغلا نا مكل رجا ياف مكبحي نم نوبحت امنا متنك ناف * مهب متنا اوعنصا كلذكف مكب سانلا لعفت

 ناف * يذكه نوعنصي اضيا ةاطغلا نأ مكل لصف ياف مكيلا نسح نم يلا نوئسحت امنا متفك ناو * ميبع
 مهنس اوذخايل ةاطحغلا نوضرقي اضيأ ةاطغلا نا مكل لضف ياف مهنم اوفوتست نا نولموت نيذلا نوضرقت امنا متنك
 يلعلا يب اونوكتو اريبك مكرحا نوكيل دحأ ءاجر اوعطقت الو اوضرقاو مهيلا اونسحاو مكءادعا اوبحا نعل * ضيعلا
 مكحلا اوبجوت الو اونادت امف اونيدت ال * ميحرلا مكيبا لثص ءامحر اونوك» .*رارشللاو نيمعنملا ريغ يلع ميحر هنال

 هنال مكفوضح يف قلم زوزهم ضياف ءولمم ملاص لايكمب اوطعتف اوطعا #* مكل رفغي اورفغا مكيلع مكحب امف دحا يلع
 يف امهالك ناعقي سيلا يمعا دوقي نأ يمعا عييطتسي له رخا المس مهل لاق مث * مكل لاكي نوليكت يذلا ليكلاب
 نيع يف يذلا اذقلا رظنت انامل .»* هملعم لْثم ادعتسم دحأ لك نكيلف هملعم نم لضفا ةيملت سيل * ةرقح

 نم اذقلا جرخا ينعد يخا اي كيخال لوقت نأ عيطتست ففيكوا * كنيع يف يتلا ةيراسلا لماتت الو كيخأ

 جرخت نا رظنت ذينيحو كديع نم ةبشغلا جارخاب ءادبا يبارم اي كنيع يف يتلا ةبشغلا رظنت ال تناو كذيع
 لكو # ةعلاص ةرعث رمت ةيدر ةرهش اضيا الو ةيدر ةرمث جرخت ةعلاص ةرجش تسيل * كيخا نيع نم اذقلا

 نم ملاصلا لجرلا * بنع قيلعلا نم فطقي الل نيت كوشلا نم عمج سيل هنال اهترمث نم فرعت ةرجش
 يف ام لضفب قطني مفلا نال رورشلا جرخ# ةريرشلا رياخذلا نم ريرشلاو تاعلاصلا جرخ# هبلق يف يتلا ةعلاصلا رياخذلا

 مكملعا هب لمعيو يمالك عمسيو يلا يتءاي نملك # هلوقا ام نيلعفت الو بر اي بر اي يننوعدت اذامل * بلقلا

 يب الجر هبشي لمعي الل عسسي يذلاو #* ةرغص يلع اديج اينبم ناك هساسا نال هكرحا نأ وقي ملف تميبلا كلذ
 07 * اهيظع تيبلا كلذ طوقس ناكو هتقول طقس راثلا همدص ؛املف ساسا رغب ضرالا يلع اتيب

 عباسلا لصفلا ْ ظ !

 ناكو توملا براق دق اضيرم ةياملا دياقل دبع ناكو * موحانرفك لخد بعشلا عماسم يف همالك لمكا .املو

 مهعم عوسي يفمفذ * ةسيئك انل ينب دقو انئمال بعت هنال * اذه هل لعفي نا ىنوتسم هنأ اولاقو نابتحاب هولاسو

 فقس تسمح لجدت نا ىتدتسا ال يناف نعت ال بر اي الياق «اقدصا ةياملا كياق ديلا لسرا تميبلا نم برق املو



 .ناطلس ههج نم لجر يناف * ياتف ءاربيف ةملك لق نكل كيلا يحا نا انا ىعتسا مل اذه لجا نم * يتيب

 عوسي عمس املف »* عئنصيف اذه عنصأ يدبعلو يت.ءايف لاعت رخآلو يضميف ضما اذهل لوقاو دنج يدي تمعتو
 هذه لثم ليارسا عيمج يف دجا مل ٍنا مكل لوقا نيما لاقو هعبتي يذلا عمجلا يلا تفتلاو هنم بهجت اذه
 يلا ايضام عوسي .ناك دغ ينو # ءارب دق ضيرملا دبعلا اودجوف ثهبلا يلا نولسرملا كيلوا عجرف # ةنامالا
 . نبأ لومح# تيعب !داو ةنيدملا باب نم .برق املف »* ريبك عمجو نوهعجا هذيمألت هعبتو نييان اهمسأ .ةنيدم

 * يكبت ال اهل لاقو اهيلع ندحت عوسي اهار املف * ةنيدملا لها نم ريبك منمج اهعم ناكو ةلمرا تناكو همال ٍكيحو

 - .يلا هعفدف ملكعي .ءادبو تملا سله #* مق لوقا ثلل باشلا اهيأ لاقف نولماحلا هفتوف شعنلا سملف مدقتو
 يف مالكلا اذه عاذف #* مالصب ةبعش هللا دهعتو ميظع يبن انيف ماق دقل .نيلياق هللا اودجتو بفوخ مهقعلو * همأ

 هذيمالت نس نيعثا انحوي اعدف # هلك اذهب هذيمالت انحوي ربخاو # اهلوح ىتلا روكلا لك ةيذوهيلا داب ميمج
 . انلسرا ينادمعملا انحوي نا هل الاق نالجرلا هيلا ءاج املق «*رخآ يجرتن ما يتآلا وه تنناا. الياق عوسي يلا امهلسرأو

 ةريرش حاوراو ؛عاجؤاو ضارسا نم .نيريثك ءاربا ةعاسلا كلت فو «*رخا يجرقن ما يالا وه تنناا. الياق كيلا
 نورمبي نايم .نأ اهتعمم اهتيار امب اغحوي اربخاف ايضعا الياق عوسي اههباجا مث * نيريثك نايمعل رظنلا هبهوو
 املف + يف 'كشي ل .نم يبوطف * نورشبي نيكاسمو .نوموقي يتوصو نوعمسي امصو نورهطتي اصربو نوشمي نيدهقم
 اهكرحي ةبصقا, نورظخت ةيربلا يلا متجرخ اذام انحوي لجا نم عممجلا لوقتي عوسي .ادب انحوي اذيملك بهذ
 تريب يف مه ميعفلاو ىجعلا سابل مهيلع نيذلا نا معان .سابل هيلع اناسنا!. نورظنت متجرخ اذاموا #* ميرلا

 انحوي نم لضفا ءاسنلا ديلاوم يف سيل هنا مكل لوقا * كلماسا كقيرط ملصيل كتابجو مادق يلع لسرم
 اودمتعا اذا هللأ اوركش نوراشعلاو بمعشلا عسييمج عمس املف * هنم مظعأ كاومسلا قدوكلم يف ريغصلاو نادمعملا
 نعب * هنم اودهتعي مل نأ مهايا :هللا رما اوضئر مهنا اوملعف باتكلاو نويسيرفلا اماف * انحوي ةيدومعم يف

 مكل انرمز نيلياق اضعب مجضعب يداني قوسلا يف اسولج انايبص نوهبشي * نوهبشي اذامبو ةيليهقلا هذه لاجر هبشا
 * ناطيش هب اذه متلقف ارمخ برشي الو ازبخ لكءاي ال ءاج ناآدمعملا اغحوي نآل » أوكبت ملف .مكل انحنو أوصقرت

 ترربتف + ةاطغلاو نيراشعلا ليلخ رمحلا بيرش, لوكا ناسنا اذه متلقف برشيو لكءاي ناسنالا نبا ءاجو
 * يكتاو يسيرفلا كلذ تسيب لخدف هعم لكءاي نا نييسيرفلا نم دحاو هلءاي مث ..* اهينب مييمح نم ةمكملا

 * بيطلاب امهنهدتو ةيمدق لبقت تناكو اهسءأر رعشب امهحسسمتو اهعومدب هيمدق لبت تادبو ةيكاب هيلجر دنع هيارو
 يتلا ةارملا هذه لاح فيكو هذه ام ملعل ايبن اذه ناك ول الياق هسفن ين ركف هاعد يذلا يسيرفلا كلذ يار اهلف
 لاقف # ملعم اي هلق لاقف وه امأ هلل هلوقا مالك يدنع ناعم اي الياق عوسي هباجاف ه ةيطاخ اهناف هتسمل

 بهوف نايفري ام امهل نكي ملو * نوسمخ رخالا يلعو رانيد ةيام سمخ دحاولا يلع نيد ناسنال امهيلع ناميرغ
 تمفغتلا مث +* تممكح ىتحلاب هل لاقف رثكالا هل بهو يذلا نظا الياق ناعمس باجا .# هل ابح رثكا امهياف امهل
 عومدلاب يلجر تملب هذهو ءام يلجر يلع بكست ملف هكلتيب تملخد ةارملا هذه يرتا» ناعمسل لاقو ةارملا١ يلا

 نهدت مل تمنا #* يمدق ليهبقت نم ففكت مل تلخد ذنم هذهو ينلبقت مل تنا #2* اهسرار رعشب امهترهسمو

 تمخا اهنال اهل ةروفغم ةريثكلا اهاياطخ نا كل لوقا كللذ لجال .* يمدق تمنهد هبيطلاب هذهو .تيزب .يسار
 مهسوفن يف نولوقي نويكتملا ءادبف ,** تاياطج كل ةروفغم اهل لاق مث * اليلق بس ىيلق هل كثلرتي يذلاو اريثك

 < كنلخخ كناميا مالسب يبهدا ةارملل لاقف # اياطغلا رفغي يذلا اذه نم



 "0 نماثلا .لصفلا 00
 ناك تايرخا توسنو * رشع انثالا هعمو هللا تدوكلمب رشبيو زركيو ةيرقو ةنيدم لك يلا ريسي كلذ دعب ناكو

 يزوخ ةارما انويو ' * نيطايش ةعبس اهنم جرخا يتلا ةيلدجملا يعدت يتلا ميرم ةئيبخ حاوراو ضارما نم نهاربا
 نوتءاي اوناك نيذلا عم ريبك عمج هيلا عمتجاو # نهلاوماب هنمدخت نك تاريثك تايرخاو ةنسوسو سدوريه نزاخ
 سيف قيرطلا يلع عنو ام هنم عرزي وه اميفو هعرز عرزيل عرازلا جرخ # الثم مهل لاقف ةنيدم لك نم هيلا
 كوشلا طسو يف عبقو رخاو #* برت هل نكي مل هنال سبي تبن املف ةرخصلا يلع عقو رخاو د* ءامسلا ريط هلكءاو
 نانذا هل نم يدان اذه لاق املف فعض ةيام رمثاف ةعلاصلا ضرالا يلع عمقو رخاو ”* هقنخو كوشلا هعم تبنف
 . هللا توكلم ريارس ملع يطعا مكل مهل لاقف #* لثملا اذه وه ام نيلياق هذيمالت هلاس مث '* عمسيلف ناتعماس

 مالك وه عرزلا لثملا ينعم اذهو * نومهفي الو نوعمسي الف اوعمسيو نورصبي الف اورصبي يك لاثمابف نوقابلا اماف
 اونموي اليل :مهبولق نم ةملكلا عزنيف سيلبا يتءايف ةملكلا نوعمسي نيذلا مه قيرطلا' يلع عقو يذلاف # هللا
 امنا .مهو مهل لصا ال ءالوهو حرفب اهنولبقيو ةملكلا نوعمسي نيذلا مهف ةرخصلا يلع عقو يذلا امو #* اوصلخيف
 مامتهالا مهقنخباف ةملكلا نوعمسي نيذلا مه كوشلا يف عقو يذلاو # اهنوكرتي ةبرججتلا نامز فو اريسي انامز نونموي
 نوعمسي نيذلا مهف ةحلاصلا ضرالا يف عقو يذلا اماو * ةرمثب نوتاي الف اهيف نيبهاذلا مهتشيعم تاوبشو يننغلاو
 ريرس تممت هلعج الو ءاناب هيطغيف اجارس دقوي دحا سيل #0 ربصلاب نورمثيو اهنوظفحتف ديج ملاص بلقب ةملكلا
 فيك نآلا اورظنأ * نلعي 2 موثكم الو ربظي 2 ينخ سيل هنال #* رونلا نولخادلا يريف ةرانملا يلع هعضي نكل
 لوسولا اوعيطتسي ملف هتوخاو هما هيلا ءاج مث #2 هنم عزني هل هنأ نظي يذلاف هل سيل نمو يطعي: هل نم نوعمست
 مه يتوخاو يما الياق مهباجاف * تورظني نا نوديري .اجراخ مايق كتوخاو كما هل اولاقف * عمجلا لجال .هيلا

 مهل لاقو هذيمالت هعمو ةنيفس يلا دعص دق مايألا دحأ يف ناكو د اهب نولمعيو هللا ةملك نوعمسي نيذلا ءالوه
 يف اوناكو مهب تطاحاو .ةفصاع مير ةريحبلا يف لزنف مان نورياس مه اميفو د اوراسف ةريحجلا ربع يلا انب اوضما
 لاقو # اميظع اوده ناكر تننكسف جاومالاو ميرلا ربتناو ماقف انكله ملعم اي نيلياق هوصقياو هيلا اوندف * ةدش

 يلا ربع مث . * هنوعيطيف ءاملاو حايرلا رمءاي يذلا اذه يرت نم ضعبل مهضعب لاقو اوبجعتو اوفاخت مكناميا نيا مهل
 ناطيش هب ناك ةئيدملا نم ناسنا هلبقتسا ضرالا يلا جرخ املف #* ليلجلا ربع لباقم يه يتلا نييسجرجلا ةروك

 لاع توصب .حاصو همادق رخ عوسي يءار املف . .* رباقملا يف نكل اتيب يوءاي الو ابوث سبلي نكي ملو ريبك ناعز ذنم
 نم جرخ .نأ سجنلا جورلا رما ناك هنال * ينبذعت الا كلءاسا انا يلعلا هللا نبا عوسي اي يعم كل ام الياق

 ناطيشلا  هقوسيو طابرلا عطقيف سبحو دويقلاو .لسالسلاب طبري ناكو ةريثك نينس ذم هفطتخا دق ناك هناف ناسنالا

 الا هيلا اوبلطقف »* ةريثك نيطايش هيف لخد دق هنال نواجال لاقف كيسا اس الياق عوسي هلءاسف * يراربلا يأ

 لوخدلاب ميل نذءاي-نا هولءاسف لبخلا يف يعرت ةريثك ريزانخ عيطق كانه ناكر  قمعلا يلا باهذلاب مهرمءاي
 يف فرج نم ريزانمتلا عنيطق' ينمارتف ريزانهلا: يي ثملخدو ناسنالا نم نيطابشلا تجرخن #2 مهكرتف اهيف
 ناك ام اوريل اوجرمنف .. » 'لوقحلا :يفو ةنيدملا يف نيذلا اوربخاو اوبره كلذ ةاعرلا رظن املف + اوقنتخلاف ةريحملا
 * اوفاحت عوسي. يلجر .دنع هبايث :سبال القاع اسلاج نيطايشلا :ذم تمجرخ يذلا كلذ اودجوف عوسي .يلا اواجو
 بهذي نا نييسجرجلا ةروك عومج .لك هلءاسف د* هعم نيطايشلا تناك يذلا صلخ فيك اونياع نيذلا مهريخاو
 نأ نيطايشلا هنم تجرخ يذلا لجرلا هلءاسف »* عجرو ةنيفسلا بكرف اميظع افوخ اوفاخ مهنال مهدنع نم
 اهلك ةنيدملا يف زركي ناكر بهذف كب هللا عنص يذلاب ربخاف كتيب يلا عجرا # هل الياق عوسي هفرصف هعم ميقي
 ناسنا هيلا ءاجو #* نوعمجا هيرظتنم اوناك مهنال عومجلا هلبقتسا عوسي عجر املف * عوسي هب هعنص املكب
 اهل ةديحو ةنبا هل تناك هنال * هتيب لخدي نأ هلءاسو عوسي يمدق دنع رغف ةعامجلا سيبر ناكو سرياي يمسي



 مد فيزن اه ةرم اذ 1 ما ا ا يلا
 هيارو نم تااجهن :* اهيفشي نا دحا ردقي ملف ءابطال ابلام عيمج تقفنا. دق تناكو- ةنس ةرشع يتنثا ذنم

 . اي هعم نيذلاو سرطب لاقف مهعيمج ركناف ينسمل نم عوسي :لاقف #* مدلا فقو تنقوللف هبوث فرط تكسملاو
 .تمملع ينال ناسنا ينسمل دق عوسي لاقف * ينسمل نم لوقتفا. كيلع نوقيصيو كب , نوطيح# عمجلا نا ملعُم
 مادق تمفرتعاو هيلجر يلع ترخو ةدعترم تاج ابسني ملا .هنأ ةارملا تار املف * ينم تجرخ ةوق نأ

 * مالسب يبهذا كصلخ كناميا ةنبا اي يقث اهل لاقف * تقولل تارب فيكو هتسمل ةلع ةيال هعيمح بعشلا

 هباحا عوسي عمس املف * ملغملا نعت الف كتنبا تتام دق هل لاق ةعامجلا سيير يلا دحاو ءاج ملكتي وه اميفو
 يباو بوقعيو انحويو سرطب يوس هعم لخدي اأدحا عدي ملو تيبلا يأ ءاحو # » يبعتسف طقف نما. فغت ال الياق

 | كيصف' * ةميان اهنكل تممت مل ةيبصلا ناف اوكبت 3 :مبل -لاقف اهيلع حونيو يعبي مهعيمج ناكو + اهماو ةيبصلا

 اهيلا ابحور تنعجرف #* يموق ةيبص اي الياق حاصو اهديب كسماو اجراخ عمجلا جرخاف“ + اهتومب مهملعل ةنم
 » ناك امب !ادحا اربخت ال الياق امهاهنو اهاوبأ تمهبف - + لكءنل يلعت نا رماو تنولل تسماقو

 عسانلا لصفلا ْ :

 توكلمب نوزركي مهلسراو » ضارمألا .افشو نيطايشلا عيمج. يلع اناطلسو وق مهاطعأو لود رشم ينثلا اع اعد مث
 + نابوث مهل نكي لو ةض لو ازبخ 3و !دوزم 3و اصع ال قيرالا يف ءايش اولمحت ال مب لاقو -* يغرملا نوفشيو هللا

 رابغ اوضفنا ةنيدملا كلت نم متجرخ اذاف مكلبقي مل نمو * مكجورخ نيحا يلا هيف اوثكما ةرهتلخد» تميب يو

 سدوريه عمسف * عضوم لك يف نوفشيو نورشبيو ةيرق لك نوفوطي اوناك اوجرخ املف » مهيلع ةدابش مكلجرا
 نولوقي نورخاو * تاومالا 0 ماق انحوي نا نولوقي اوناك نيريثك نال داكناو ريعتف .ناك ام عييمج عبرلا سيير
 حمدا يذلا اذه نمف انحروي سار تمعطق انا سدوريه لاقف #* ماق نيلوألا نم يبن نولوقي نورخاو رهظ ءايليا نا
 :» اديص تيب ةيرب يلا مهب قلطناف اوعنص ام عيمجب هوملعا' لسرلا عجر املف #*_هاري نأ بملطو اذكه هنع

 - * مهيفشي ناك 0 سسجاتح<“ اوناك نيذلاو هللا توكلم لجا نم ميبطاخو ميلبقف هعبت :عمجلا ملع املف

 دج وا اوحيرتسيل انلوح يتلا لوقحلاو يرقلا ىلا اومهذيل عمجلا قلطا نيلياق رشع ينثآلا هيلا .اجن ليمي راهنلا
 هيقوحو تنبح سمخ نم رك اذعم سيل اق اك متنا مهرطعا مهل لاقف »* رفق عضوملا اذه نال نولكءاي ام
 عضوم لك يف سلجتل هذيمالتل لاقف لجر فلا ةسمخ وحن اوناكو #* اماعط هلك بعشلا اذهل عاتبنو يضمن ناالا
 يطعاو رسكو اهكرابو ءامسلا يلا رظنو نيتوهلاو تازبحلا سمخ ذخاو # اعيمج اوسلجو كلذك اولعفف * نوسمخ
 * ةءولمم الص رشع ينثا رسكلا نم مهنع لضف ام اوذخاو اوعبشو مهعيمج لكءاف * عمجلا مادق اوعضيل ذيمالتلا
 ينادمعملا انحوي نيلياق اوباجاف # انا ينا سانلا لوقت اذام الياق مهلاس هذيمالت هعمو يلصي عضوم يف ناك ذاو
 ميسم تنا الياق سرطب باجا انا ينا نولوقت اذام متناف مهل لاقف #* ماق نيلوالا نم يبن نورخاو ءايليا نورخاو
 ةئعبشملا نم لذريو اريثك ملوي نا عمزمل ناسنالا نبا نأ لاقو د دحال اذه اولوقي الا مهرذحو مهربتناف * هللا

 لمحو هسفنب رفكيلف ينعبتي نا دارا نم عمجلل لاقو * ثلاثلا مويلا ين موقيو :هنولتقيو ةبتكلاو ةنهكلا ءاسورو
 اذام » اهصلخ#ا وهف يلجا نم هسفن كلها نمو اهكلهيلف هسفن صلخ# نأ دارا نمو #* ينعبتيو موي لك هبيلص
 ءأح 0 هيزخ# ناسنالا نبأف اذه يءالكبو يب وزهي يذلا #»* اهرسخلو هديفن كلبيو هلك ملاعلا جبر و ناسن الا عفني

 ىتح توملا نوقوذي ال مايقلا نم اموق انهاه نا مكل لوقا نيمأ #* نيسدقملا هتكيالم عم هيبا دجن هدج“ يف

 0 لبجلا يلا دعصو انحويو بوفعيو سرطب ذخا مايا ةينامث ومنب مالكلا اذه دعب ناك» * هللا تركلم اونياعي
 5 ءايلياو يسوع امه هناملكي نالجر اذاو * قربلاك تمعللو هبايث تسفيباو ههحو رظنم ريغت يلصي وه اميف ناكو

 املو موذلاب اولقث هعم نيذلاو سرطبو ' * ميلشرواب هلمكي نا اعمزم ناك يذلا هجورخ يلع-نالوقي اناكو دج“ يف ارهظ



 نا ديج ملعم اي عوسيل سرطب لاق هتقراغم دارا املو * هعم نيفقاو اناك ناذللا نيلجرلاو هدجمب اورظن اوظقيتسا
 اذه لاق املف * لوقي ام ملعي نكي ملو ءايليال ةدحاوو يسومل ةدحاوو كلل ةدحاو لاظم ثلث عنصنو انهاه نوكف
 . * اوعمباف هل بيبعلل ينبا اذه الياق ةباحسلا نم توص ناكو # ةباحسلا يف اولخد امل. اوفاخف مهتللظ ةباحس اذاو

 اولزن امل دغلا يف ناو # اورصبا امب مايا تكللت يف ادحا اوربختل ملو اوتكسف هدحو عوبسي اودجو توصلا ناك املو
  ينبا يلا رظنت نا كيلا عرضا ملعم اي الياق حام عمجلا نم ناسنا اذإ» # ريبك عمج هلبقتسا لبجلا نم

 تلءاسو * امشهم هكرتيو هّبع فرصدي دهجبو دوف ديزيف هعرصيو هقلقيو ةتغب حرصيف هذجاي اجور ناف * يديحو
 مكعم نوكأ يتم يتح يوتلملا نموملا ريغ ليها اهيا الياق عوسي مهباجاف * اوردقي ملف هيجرخ نا تاذيمالت
 سهلا حورلا كلذ عوسي رهتناف هقلقاو ناطيشلا هعرص هيلا همدقي وه اميفو د انهاه يلا كلنبا مدق مكلمتحاو
 * ةذيمالتل لاقو عوسي لعف امم نوبجمتم مهو هللا مياظع نم: مهعيمج تمهبف #* هيبا يلا هعفدو يبصلا ءارباو
 ةيفخ“ تناكو ةملكلا هذه اومهني ملف مه اماف.. * سانلا يديا يل ملسي ناسنالا نبل نأ مكبولق ين مالكلا اذه اوعض
 ميبولق ركف عوسي ملعف #* مييف ميظعلا وه ىم ركف مهلخلاد مث + ةملكلا نع هولءاسي نا نوفاخت اوناكو مهنع
 يذلا لبق دقف ينلبق نمو ينلبق دقف يمساب يبصلا اذه لئم لبق نم ميل لاقو * هدنع ةهماقأو ايبص ذخاف

 هانعنمف كساب نيطايشلا جرخ ادحاو انياءر ملعم اي الياق انحوي باجا # ربكألا وه مكيف ريغص وه يذلاو ينلسرا
 ةدوعص مايا لمكا املو #* مكعم وهف مكيلع وه سيل نم لك هنال هوعنمت ال عوسي ميل لاقف + انبحصي مل هنال
 ناك هنال هولبقي ملف #* هل اودعيل ةرماسلا هيرق اولخدو اوضمف همادق نيربخ« لسراو * ميلشروا ىلا هبجوب لبقا
 مهقرحتت ءامسلا نم ران لزنتف لوقن نأ ديرتا. ببر اي الاقف انحويو بوقعي هاذيملت يارف » ميلشروا يلا اهجوتم
 لب كلبيل تاي ما رشبلا نبا نأ د امتنا جور يال نافرعت امثسل الياق امهرهنو ىمفتلاف # ءايليا لعف امك
 * ديس اي يضمت ثيح يلا كعبتاا. دحاو هل لاق قيرطلا يف نوشام مه امنيبو * يرخا ةيرق يلا اوضمو صلختمل
 ينعبتا رخال لاقو #0 هسار دنسي عضوم هل سيلف رشبلا نباو راكوا ءامسلا ريطلو ةرجحا بملاعثلل نا عوسي هل لاقف
 تمنأ ضماو مهاتوم نوئفدي يتوملا عد عوسي هل لاقف »* يبا نفدال بهذا نا اللا يل نذيا بر اي هل لاقف
 ام عوسي هل لاقف * يتيب لها بترا نا ارا يل نات لب كعبتا بر ايرخا هل لاقو #* هللا توكلمب رشبو

 + هللا تركلم يف اهيقتسم نوكي هيارو يلا رظنيو ثارحتلا يلع هدي عضي دحا نم

 رشاعلا لصفلا

 2 *”هيتءاي نأ عسزا عمفوم لكو ةئيدم لك يلا همادق نينثا نينثا مهلسراو رخآ نيعبس برلا زيم اضيا اذه دعبو

 مكلسرم اذناه اوبهذا *.ةداصعل ةلعف جرخ نا داصحلا بر يلا اويلطا ليلق ةلعفلاو ريثك داصعلا مهل لاقو

 ةرمتلخد يميب ياو د قيرطلا يف ادحا اولبقت الو ءاذح الو !ادوزم الو اسيك اولمعت ال * ,بايذلا نيب فارغلاك
 * مكيلا عجار مكمالسف الاو هيلع لمح مكمالس ناف مكمالس نبا تلانه ناك ناف * تيبلا اذه لهال ماللا الأ اولوتف

 * تيب يلا تميب نم اولقثنت الو هترجا ىجتسم لعافلا ناف مهدنع نم نوبرشتو نولكءات تميبلا ثللذ يف اونوكتو
 مكنم تمبرق دق مهل اولوقو اهيف نيذلا يصضرملا اوفشاو د مكل مدقي امم اولكف اهلها مكلبتو اهومتلخد ةنيدم ةياو
 قصل يذلا رابغلا مكل ضفنن نع # اولوقو اهعراوش نم اوجرخا مكنولبقي الو اهرمتلخد ةنيدم ياو # هللا توكلم
 اهل مويلا كلذ يف مودس نأ مكل لوقا #* قكنم تمبرق دق هللا توكلم نا هوملعا اذه نكل مكتنيدم نم انلجراب

 تاوقلا !اديصو روص يف ناك ول هنال اديص تميب اي كلل ليولاو نيزروك اي كلل ليولا #* هننيدملا كلت نم رثكأ هحار
 تمناو + اهكنم رثكا ةتونيدلا يف حار امهلف اديص روص اماو #* دامرلاو حوببملاب اوباتو اوسلجل اهجيف نك يتلا
 مكدح#ج نمو ينم عمم دقف مكنم عمد نم * ميحسلا يلا طبهت فوس ءامسلا يلا تعفترا يذلا موحانرفك اي اضيا
 افيا نيطايشلاو ببر اي نيلياق حرفب نوعبسلا هيلا عجرف * ينلسرا يذلا دحح دقف يلدع نمو يدع“ دقف



 مكتيطعإ دق اذناه» * قربلا لثم ءامسلا نع طقس دق ناطيشلا تيار دق مهل لاقف * كمساب انل عضغت
 نكل مكل عصخت حاورللا نا اذهب اوحرفت ال نكل * ءيش. مكرضي الوودعلا ةوق لكو براقعلاو تايدلا اوسودتل اناطلس

 بر بأ اي كلل فرتعا لاقو حورلاب عوسي للهت .ةعاسلا كلت يلو * تاومسلا يف ةيوتكم مكامسأ نال اوحرفأ
 كمامأ تناك ةرسملا هذه نأ هبا اي معن لافطالل اهتربظاو ءامبفلاو .امكحلا نع هذه تميفخا كنال ضرالاو ءامسلا
 وه نم الو بالا الا نبالا وه نم فرعي دحا سيلف يبا نم ىلا عفد دق ءيش لك * لاقو هذيمالت يلا تمفتلا مث

 »* متيأر ام يرت يتلا نويعلل يبوط لاقو ةصاخ هذيمالت يلإ داع مث * هل ربظي نا نبالا ءاشي نملو نبالا الا بالا .

 اذاو * اوعمسي ملف متعمس ام اوعمسي نأو اورظني ملف مترظن ام اورظني نأ اوهتشا اكولصو نيريثك ءايبنأ نا مكل لوقا
 * .ارقت بفيكو ةعيرشلا يف بوتكم وه ام لاقف # دبالا .ةايح ثرال عمصأ اذام ملعم اي لاقف هبرجتل ماق يسومانب
 لثم كبيرقلو كلتين لك نمو كتلتوق لك نمو تلسفن لك نمو كبلق لك نم كهلا برلا بمحت الياق هباجاف
 * يبيرق وه نمو عوسيل لاقف هسفن يكزي نا داراف * ايهتث اذه لعفا تبجحأ باوصلاب عوسي هل لاقف * كلسفن

 هبيرق هوكرتو اوضصو ةوحرجو هوبلسف صرصللا نيب عقوف امرا يلا ميلشروا نم الزان ناك لجر الياق عوسي هباجاف
  زاجو هرصباو ناكملا يلا ءاج يويل كللذكو .د# زاجو هرصباف قيرطلا كلت يف الزان ناك انهاك نأ قفتاو .* توملا
 .ءاجو هتباد يلع هلمحو ارمخو اتيز اهيلع بصو هحارج دمضو هنم اندو * هيلع نست هاءر املف هب زاج ايرماس ناو
 ناف نيذهب هب متها هل لاقو قددفلا بحاصل امهاطعا نيرانيد جرخا دغلا يو * هرماب ينعو قدنفلا يلا هب
 .نيب عتو يذلل ابيرق راص دق .هنا نظت ةللثلا نم نمف * يتدوع دنع تكلل تمعند امبهنم رثكا هيلع تقفنا
 لخد نوريسي مه اميفو # يذكه لعفاو تمنأ بهذا عوسي هل لاقف ةيحر هعم عمص يذلا هل لاقف * صوصللا

 * همالك عمست برلا يعدت دنع تسسلج ميرم يعدت تمخا اهل يناكو # اثرم اهممأ اهتيب يف ةارم هتلبقف ةيرق
 لقف يدحو مدخأ ينتكرت يتخا نا يرما كينعي اما ببر اي تلاقو تساقف اريثك مدخن ةدهتجم تبناك اًثرمو

 اماف ريسي ههلا جاتح يذلاو #* ةريثك روما يف ةمتهم ةدهتجج« كنا اثرم اثرص الياق عوسي اهباجا * ينسيعت اهل
 ظ »+ اهنم عزني ال احلاص ابيصن اهل تراتخاف ميرم

 ظ ظ رشع يداحلا لصفلا
 انحوي ملع امك يلصن انملع بر اي هذيمالت نم دحاو هل لاق عرف املف رفق عضوم يف يلصي وه اميف ناكو.

 ةهك كتيشص نوكت كتوكلم يتءات كمما سدقتي تاومسلا يف يذلا انابا اي اولوقف متيلص اذا مهل لاقف * هذيمالت
 انلخدت الو هيلع انل نمل رفغن اننال اناياطخ انل رفغاو # موي لك انطعا تالا انزبخ * ضرألا يلعو ءامسلا ؛ يف

 قيدص اي هل لوقيو ليللا فصن هيلا يضمي .قيدص هل مكنم نم مهل لاق مث ريرشلا نم انجن نكل برامتلا
 :الياق لخاد نم كاد هبيجف # هل مدقا .ام يل سيلو قيرط نم ينءاج يل اقيدص ناف ده تازبخ ثلث يضرقا

 نم هطعيو مقي مل نأ مكل لوقا * كيطعاف موقا ردقا الو يدقرم يلع يعم يدالواو يباب تقلغا دقف يبعتنت

 :اودجهتف اوبلطا اوطعتف اولس مكل لوقا اضيا انو ه* هيلا ياتحي ام هيطعيو موقي ةجاجْللا لجا نم وهف ةقادصلا لجا
 هنبا هلاسي مكنم بنأ يأ #* هل متفي عرقي نمو دجو بملط نمو ذخا لاس نم لك نل * مكل متفيف اوعرقا

 متنا متنك اذاف  ابرقع هيطعيفا. ةضرب هلاسي وا * ةيح ترعلا لدب هيطعيفا. اتوح هلاسي وأ ارجح هيطعيف ازبخ
 نيذلل ءامسلا نم سدقلا حور يطعي بالا يردلاب مكف مكيانبال ةعلاصلا اياطعلا اوعيمت نا نونسعت رارشللا اهيا
 موق لاقو د: عمجلا تمهبف سرخألا ملكت ناطيبشلا جرخا املف سرخا نم اناطيش جرخي وه امنيبو #* هنولاسي

 ملعف #* ءاميلا نم ةيأ نوبلطي اوناك نوبرجع نورخاو »* نيطايشلا جرخ# نيطايشلا سيير لوبز لعابب هنأ مهنم
 هسفن يلع مسقني ناطممشلا ناك ناف * طقسي وهف تسيب يلع تميب وأ برخغت مسقنت ةكلمم لك مهل لاقف مهركف

 لوبز .لعابب نيطايشلا ءيرخا انا تك ناق د لوبز لعابب نيطايشلا جرخا يفنا متل مكنال هتككلمم تبنت فيكف
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 دقن هللا عبصاب نيطايشلا يرخا انا تنك ناو #* مكيلع اماكح نونوكي اذه لجا نم نوجرخ !نامب مكوانباف
 يوقا وه نم ءاج اذاو #* ةمالم يف نوكت هتعتما ناف هلزنم ظفحو يوقلا ملست اذأ د هللا توكلم مكنم تمبرق

 عمجي ال نمو يلع وهف يعم نكي مل نم د هتمينغ مسقيو هيلع لكتم وه يذلا هحالس ذخايو هبلغي هناف هنم
 لوقيف دج الف ةحار بلطي ءاملا ةميدع ةنكماب زاتجيف ناسنالا نم سجتلا حورلا جرخ اذا * قرفي وهف يعم
  ةعبس هعم ذخايو يفمي نينيح * انيزم اسونكم اغراف هدحوو ءاج اداف * هنم تجرخ يذلا يتيب يلا عجرأ

 اذهب ملكتي وه اميفو د هلياوا نم ارش ناسنالا كلذ رخاوا نوكتف تلنه نونكسيو نولخديو هنم ارش رخآ حاورا
 اهل لاقف وه اماف * كاعضرا ناذللا نييدثلاو كلم يذلا نطبلل يبوط هل ةلياق اهتوص عمجلا نم ةارم تعفر

 يا بلطي ريرش ليج ليجلا اذه نا لوقي ءادب ارثكتم عمجلا ناك اميفو * هظفحيو مالك عمسي نمل يبوط الهم
 ليجلا اذهل ناسنالا نبا نوكي اضيا كلذك يونين لهال هيا نانوي ناك امك»و * يبنلا نانوي هيا الا يأ يطعي سيلو
 ةمكح عمستل ضرالا يصتا نم تتا اهنال مهنيدتو ليلا اذه لاجر عم مكحلا يف موقت نميتلا ةكلم # هيا
 راذناب اوبات مهنال مهنومكاحتو ليجلا !ذه عم نيدلا يف :نوموقي يونين لاجر # ناميلس نم لضفا انهاهو ناميلس
 رظنيل ةرانملا يلع لب لايكم تمت الو ةيفخ يف هعضيو اجارس دقوي دحا سيل د نانوي نم لضنفا انهاهو نانوي
 كدسجف ةريرش تناك ناو رين هلك كدسج ةميلس كنيع تناك اذاف كنيع وه كدسج جارس #* هرون نولخادلا
 ,زج هيف سيلو ارين كدسح عيمج ناك ناف + ةملظ كيف يذلا رونلا نوكي الا صرحا د املظم نوكي هلك
 لخدف هدنع لكءاي نا يسيرف هلءاس ملكتي وه اميفو * هعملب كل يضي جارسلا نا امك ارين هلك نوكي هناف املظم
 نييسيرفلا رشعم نآلا متنا برلا هل لاقف * بجعت لكالا لبق لستغي مل هنا يسيرفلا يءار املف * سلجو
 عنص وه رهاظلا عنص يذلا سيلا. لاهج اي # ارشو اباصتغا ولم هناف مكنطاب اماف ءانالو ساكلا يراخ. نورهطت
 نورشعت مكنال نويسيرفلا اهيأ مكل ليولا نكل * مكل ربطتي .يش لكو ةمحر اوطعا .يش لك لبق »* نطابلا
 # مكنع مهوكرتت 3 رخآلاو اذه اولعفت نا يغبني ناك دق هتبحتو هللا مكح نوضفرتو لوقبلا لكو باذسلاو عانعنلا

 ايو ةبتك اي مكل ليولا * قاوسالا يف مالسلاو عماجلا يف سلاجملا لياوا نوبعت مكنال نويسيرفلا اهيا مكل ليولا
 نييسومانلا نم دحاو هباجاف #* نوملعي الو اهيلع نوشمي سانلاو ةيفخملا روبقلا لثم مكنال نييارم اي نييسيرف
 القث اقاسوا سائلا نولمحت مكنال مكل ليولا ةبتكلا اهبا متناو مهل لاقف * نحن انمتشتف اذه تلق اذا ملعم اي الياق
 .نذا متناف # مكوابا مهلتق نيذلا ءايبنالا روبق نونبت مكنال مكل ليولا * مكعباصأ يدحا اهنم نوندت ال متنأو

 ' ءايبنا مهيلا لسرا اذناه هللا ةمكح تلاق اذهل» * مهروبق نونبت متناو مهولتق مهنال مكيابا لامعاب نورستو نودهشت
 :* ليملا اذه يلا ملاعلا لوا نم قيرا يذلا ءايبنألا عيمج مد نع مقتنيلو :* مهنودرطيو مبنم نولتقيف السرو
 نم بلطي هنا مكل لوقا معن تيبلاو مبذملا نيب هوكلها يذلا ايشارب نب ءايركز مد يلا قيدصلا ليباه مد نم
 اذه لاق املف + مهومتعنم نولخادلاو متلخد امف ةفرعملا ميتاغم متذخا مكنال ةبتك اي مكل ليولا * ليجلا اذه
 ةملكب هنداطصيو ركمب * ةريثك روما يف هنوملكيو يدرلاب هيلع نوقلعتي نويسيرفلاو .ةبتكلا ءادب بعشلا مادق.
 :* ةوفرقيل هيف نم

 رشع يناثلا لصفلا

 نسم مكسوفنل اوزرحت الوأ هذيمالتل لوقي عوسي ءادب اضعب مهضعب ساد ينح عومج تاوبر عمتجا املف
 مالظلا يف هنولوقت يذلا د“ ملعي . موتك اء ربظي : يفخ سبيل هنأال »* ءايرلا وه يذلا نييسيرفلا ريمخ

 نمم اوفاخت ال يابحا اي مكل لوقل * حوطسلا يلع هب يدانيس عداخملا يف هب مترراست يذلاو رونلا يف عمسيس
 ناطلس هل لتق اذا نمم اوفاخ نوفاحتت نمم مكملعا انا * رثكا اولعفي نا مبل سيل كلذ دعبو دسجلا لتقي

 مادق يسني ال اهنم دحاوو يبسلفب نوعابي ريفاصع ةسمخ سيلا, #* اذه اوفاخ مكل لوقا معن منهج يف يقلي نا
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 فرتعا نم لك نأ مكل لوقا * ةريثك ريفاصع نم لضفا مكناف اوفاختهلف ةاضح“ مكسوور روعش عيمج نكل * هللا
 ةكيالم مادق اضيا هركنا سانلا مادق ينركنا نمو # هللا ةكيالم مادق اضيا هب فرتعي ناسنالا نباف سانلا مادق يب
 يلا متمدق اذا * هل رفغي ال سدقلا حور يلع فدج# نمو هل رفغي ناسنالا نبا يف ةملك لوقي نم لكو * هللا

 ام ةعاسلا كلت ين :مكملعي سدقلا حور ناف  نوبيجت امب الو نولوقت امب اومتبت الف نيطالسلاو ءاسورلاو عماجملا

 ةرثكب ناسنالل ةايحلا تسسيل هنال هرشلا لك نم اوظفحتو اورظنا مهل لاق مث * امسقم وا امكاح مكيلع ينماقا
 ثيح يل سيل نا عنصا اذام يذكه هسفن يف ركفف * ةروك هل تبصخأ ينغ ناسنا الثم مهل لاق مث * هلام

 لهاج اي هللا هل لاقف * يحرفاو يبرشأو يلكو يحرتساف ةريثك نينسل ةعوضوم ةريثك تاريخ كل سفن اي يسفنل
 ةهينغ وه سيلو رياخذ رخذي نم لك اذكه * نوكي نمل هتعمج يذلا اذهف كنم كسفن عرنت ةليللا هذه يف
 نال سبلت امب مكداسجال الو نولكءات امب مكسوفنل اومتبت ال مكل لوقا اذه لجا نم هذيمالتل لاق مث * هللاب
 نزاح“ اهل سيلو دصعت الو عرزت ال يتلا نابرغلا خارف اولمات * سابللا نم لضفا دسجلاو ماعطلا نم لضفا سفنلا
 اعارذ هتماق يلع ديزي نأ ردقي متها اذا مكذم نم #*رويطلا نم لضفا متنا يرحلاب مكف اهتوقي هللاو ءارها الو
 لمعي الو بعتي الو اومني فيك رهزلا اولمات # يقابلاب نومتبت فيكف ةريغص نوعيطتست ال متنك ناف #* ادحاو

 دغ ينو لقحلا يف مويلا وه يذلا بشعلا ناك ناف * اهنم ةدحاوك سبلي ما هدجح“ لك يف ناميلس نا مكل لوقا
 نوبرشت ام الو نولكءات ام اوبلطت الف متناو * ناميالا يليلق اي متنا يرحلاب مكف يذكه هللا هسبلي رونتلا يف حرطي
 هتوكلم اوبلطا لب د اذه يلا نوجاتحت مكنا ملعي مكوباف متنا اماف هبلطت ملاعلا مما هلك اذه نآل * اومتبت الو

 ثيعه * سوس اهدسفي الو قراس اهيلا لصي ال ثيح ينفت ال تاومضلا يف ازونكو يلبت ال اسايكا مكل اولعجاو ةمحر

 نورظتني ,ساناب نيهبشتم اونوكو #* ةدوقوم مكجرسو ةدودشم مكطاسوا نوكت د مكبولق نوكت, كلانبف مكزونك نوكت
 مهديس ءاج !دأ نيذلا ديبعلا كيلوأ يبوط » تمقولل هل نوهتفي عرقو ءاج ادا يه سرعلا نم عجري يقم مهديس

 يتاي ةعاس هيأ يف ملعي تيبلا بر ناك ول هوملعا اذه د»* ديبعلا كيلوا يبوط يذكه نولعني مهرجيف هثلاثلا

 * اهنوفرعت ال ةعاس يف يتاي ناسنألا نبأ ناف نيدعتسم اضيأ متنا اونوكف » ضقني هتيب عدي هو ظقيتسي ناكل قراسلا

 يذلا ميكحلا نيمالا ليكولا يرت وه نم برلا لاقف * عيمجلل مأ لدملا اذه تملق املا. بر اي سرطب هل لاقف

 لعف دق هدجحيف هديس ءاج اذا يذلا دبعلا كلذ ىبوط * هنيح يف مهماعط مهيطعيل هديبع هديس ةميقي

 يعبي .يديس نأ هبلق يف ريرشلا دبعلا كللذ لاق ناف #* هلام عيمج ىلع همذقي هنا مك لوقا نيمسأ د يذكه

 ةعاسو هنظي 2 موي يف دبعلا كلذ ديس يتايف * ركسيو برشيو لكءايو هياماو هديس ديبع برضب ءادبيو همودق
 دعتسي ملو هديس ةدارا ملعي يذلا دبعلا كلذ اماف * نينموملا ريغ عم هبيصن لعجتلو هطسو نم هقشيف اهملعي

 يلدعا نم لك نآل اريسي برضي برصلا هب بجوتسي ام لمعيو ملعي ال يذلاو #* اريدك برضي هتدارا لمعي الو
 * اهمارطضا الا ديرا امو ضرالا يلع اران يقل] تيج # ريثكب بلطي اريثك عدوتسا يذلاو ريثك هنه« بلطي اريثك

 + اقارتفا نكل مكل لوقا ال ضرالا يلع ةمالس يتلال تيج يننا نونظت له د: لمكتل دهتجس اناو اهغبطصا ةغبص يلو
 اهتنبا مالاو هابا نبالاو هنبا بالا فلاخي # ةثلث نانثاو نينثا ةثلث فلاخ دحاو تيب يف ةسمخ نوكت نالا نم
 نأ تقولل متلق برغملا نم تمعلط ةباحس متياور اذا عمجلل لاق مث * اهتاج ةنكلاو اهتنك ذامحلاو اهما ةنبالاو
 هجو .نوبرجت نوفرعت .نييارع اي نوكيف رح نوكيس متلق بونجلا مير تببه اذإو * كلذك نوكيف يتايرطملا
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 < ديوي

 رتسملا يلا كعندي مكاعملاو مكاحلا يلا كلسوي اليل هنم هب صلختت ام قيرطلا يف طعاف سيبرلا يلا كمصخ
 * سلف رخآ يدوت ينح كانه نم جرت ال كنا كل لوقا د نجسلا يف عرغتسملا كيقليو

 > رشع كلاثلا لصفلا هم

 عوسي مهباجاف #* مهحابذ عمم مهءامد سطاليف طلخ نيذلا نييليلجلاب هوربخاو موق هيلا ءاج- نامزلا كلذ ٍفو
 ينكل الك #* عاجوللا هذه مهتباص اذا نييليلجلا عيمج نود ةاطخ مهدوحو اوناك نييليلجلا كيلوا نا نونظتا. الياق

 مهلتقف احوليص يف جربلا مهيلع طقس نيذلا رشع ةينامثلا كيلواو * نوكلهت كلذك مكعيمجن اوبوتت .مل نأ مكل لوقا
 مكعيمج اوبوتت مل نأ مكنا مكل لوقا ينكل لك * ميلشرواب ناكسلا ساذلا عيمج نود نيمرجج# اوناك مهنا نونظتا
 ملف ةرمث اهيف بلطي ءاج همرك يف ةمورغم نيت ةرجش هل تناك ناسنا لثملا اذه مهل لاقو * نوكلهت كلذك
 * ضرآلا لطعت اليل اهعطقأ دجا الف ةئيتلا هذه يف ةرمث بملطاو يتءا نينس ثلذ هذ يه اه ماركلل لاقف + دجي

 * اهعطقاف رمثت مآ ناف ةيتالا ةنسلا ينرمثت اهلعل * اهعلصاو اهعانال اصيا ةنسلا هذه اهعد ببر اي الياق هباجاف

 ةيدمنم تناكو ةنس ةرشع ينامث ذنم ضرم حوراهعم ةءارم !ذاو * تبسلا يف عماجملا دحا يف ملعي وه اميفو
 اهيلع كدي عصوو »ف كلضرم نم ةلولخحت تننأ ةءارم اي الياق اهاهانو عوسب اهبلا رظنف * ةتبلا ميقتست نأ ردقت ال

 عمجلا لاقو تمبسلا موي اهءاربا عوسي نال بضغم وهو ةعامجلا سيير باجا # هللا تدجتو تقولل تسماقتساف
 سيلا نييارم اي الياق برلا هباجاف * ال تمبسلا موي يفو نوفشتستو نوتات اهيفو اهيف لمعلا يغبني مايا ةتس مكل
 اهطبر ميهربا ةنبأ يه يتلا هذهو * هيقسيف بهذيو تمبسلا يف فلعلا نم هراهح وأ هروث لح مكنم هحاو لك

 ئزخا اذه لاق املو * تمبسلا موي يف طابرلا اذه نم قلطت نا لح ناك اما ةنس ةرشع ينامث ذنم ناطيشلا
 توكلم هبشت اذام لوقي ناك» * هئم تناك يتلا ةنسملا لامعالاب نوحرفي بسعشلا عيمج ناكو هيمواقم عيمج
 ريط نكسي ةميظع ةرجش تدراصو تممنف هناّتسب يف اهعرزو ناسنا اهذخا لدرخ ةبح هبشت # اههبشا اذامبو هللا
 لايكا ةئلث يف هتءابخو ةءارم هتذخا اريمخ هبشت * هللا توكلم هبشا !ذامب اضيا لاق مث #* اهناصغا يف ءامسلا'
 ليلق ببر اي دحاو هل لاقف # ميلشروا يلا اهجوتم ملعيو يرقلاو ندملا يف ريسي ناك. * هعيمج رمتخاف قيقد
 لوخدلا نوديري نيريثك نا مكل لوقا يناف' قيصلا بابلا نم لوخدلا يلع اودهجا .#* مهل لاقف نومي نيذلا مه
 بر اي نولوقتو بابلا نوعرقتو اجراخ نوفقت كللذد دنعف بابلا قلغاو تيبلا بير ماق اذاف * نوعيطتسي الف هنم
 يف تملعو انبرشو كمادق انلكءا نيلياق نودبت ذينيح * متنا نيا نم مكفرعا ال الياق مكبيجبف انل .متفا بير اي
 امل نائسالا ريرصو ءاكبلا ثيح # ملظلا ةلعف اي ينع اوفرصنا متنا نيا نم مكفرعا ام مكل لوقدف د* انعراوش

 برغملاو قرشملا نم نوتاي مث * اجراخ نودرطت متناو هللا تكلم يف ءايبنالا لكو بوقعيو قماو ميهربأ اورظنت
 هيلا ءاج مويلا كلذ ينو #* نيلوا نورخآلاو نيرخا نولوألا ريصتو # هللا توكلم يف نوكتيف نميتلاو لامشلاو
 اذهل اولوقف اوضما مهل لاقف * كلتق ديري سدوريه ناف انهاه نم. بهذاو جرخا هلل اولاقو نييسيرفلا نم سانا
 !دغو مويلا لمعا نأ يل يغبنيو * لمكا ثلاثلا مويلا ينو !دغو مويلا ءافشلا متاو نيطايشلا جرخا اذناه بلعنلا

 نيلسرملا ةمجارو ءايبنالا ةلتاق اي ميلشروا ميلشرول .©* ميلشروا ىع اجراخ كلهي يبن 4 هناف بهدا يتالا ينو
 انبب مكل كرتا أذناه * أوديرت ملف هةيحانجح تمت هخارف عمجل رياطك كينب عمجا نا تدرا ةرم مك ابيلا

 ظ + بلا مساب يتالا كرابم اولوقت يتح نآلا نم يننورت ال مكنا مكل لوقا ابارخ
 رشع عبارلا لصفلا ' ٠

 نابسناب ١ذإو د هنودصري اوناك مهو ازبخ لكءايل تبس يف نييسيرفلا ءاسرر دحا تميب يلا لخد امل ناكو
 اوتكسف #* 3 ما تببسلا يف ريخلا لعف لح له نييسيرفلاو ةبتكلل الياق عوسي باجاف #* همادق ناك قستسمع



 نأ اوردقي ملف * تتقولل هدغصي الف تبسلا :موي ريج يف روث عققي مكنم نم مهل لاق مث 2 * ةقلطاو هارباو هذخاف

 يلا دحا كاعد يتم * يذكه تااكتملا لياوا نوريشتل اوناك مهنال نيوعدملل الم لاقف * أذه نع هوييج

 لوقيف هايار كلاعد يذلا يتايف #* هيلع كننم مركا ادحاو كانه اعد دق هلعلف ةعامجهلا لوا يف كتت الف سرع

 7 . عضوم رخآ يف كتتاو بهذاف يميعد اذا نكل ب روخللا ةييرملا يا ىلا هر يرتادها ناكلا عد كل

 نال * كعم نييكتملا ماما دجحت كل نيكي ذينيعت قوف يلا عفترأ حاص اي كل لوقي كتاعد يذلا ءاج ١دأ يفل
 ل كءاقدصا عدت الف ءاشع وأ ةميلو تمعفص اذا هاعد يذلل لاقو #* مفتري عضتي نم لكو عضتي عفتري نم لك

 نيكاسملا عدا ةميلو ترعذص !ذا نكل # ةافاكم هثلل نوكعف «كلنوعدي مهلعلف كناريح ءاينغا الو كبراقا الو كلتوخا

 املف * نيقيدصلا ةمايق يف نوكت كتازاجصو كنوفاكي ام مهل سيل ذا كابوطو # .نايمعناو نيدعتملاو .افعضلاو
 ةميظع ةميلو عنص ناسنا هل لاقف * هللا توكلم يف ازبخ لكءاي نمل يبوط لاتف هعم نييكتملا دحا اذه عمس

 قرتعشي مهعيمج اوديف * دعم يذلا كيف ارلاعت ىرعدملل لوك .اشعلا تمرقو مهبع لسراف * نيريثك اعدو

 دق رخآ لاقو * ينيفعت نا كلاساو هرظنو هيلا جورغلا يلا ٍنوعدت ةرورصلاو القح تميرتشا يلا لاق لوللف
 ال كلذ لجالو ةارم تجوزت دق رخا لاقو * ينيفعت نا كلاسا اهبرجا ضام اناو رقب جاوزا ةسمخ تيرتشا
 عراوشو قيرطلا يلا اعرسم جرخآ ةدبعل لاقو تيبلا بر بضغ ذينيح اذهب هديس ربحاو دبعلا يتاف »* يضمأ

 مب ترما ام تملعف دق ديس اي دبغلا لاقف ه» انهاه يلا نيدعقملاو نايمعلاو نيزوعملاو نيكاسملا عداو ةنيدملا

 لوقا * ينيب يلتميل اولخدي نأ مهرطضاو تاجايسلاو قرطلا يلا جرخا دبعلل ديسلا لاقف #* ناكم اضيا انهاهو
 مهل لاقو تغتلاف هعم اقلطنم ريبك عمج ناكو * .اشع يل قوذي نيوعدملا سانلا كيلوا نم دحاو الو هنا مكل

 نمو * اذيملت يل نوكي نا ردقي الف هسفن يتح معن هتاوخاو هتوخاو هينبو هتارمأو هماو هابا ضغبي الو يلا تاي نم
 بسعتو وا سلجم الفا اجرب ينبي نا ديري معنم نم #* اذيملت يل نوكي ناردقي الف ينعبتيو هبيلص لمح

 * هب نويزهتسي نودبي نيرظانلا لكف هلامك يلع ردقي ملو ىساسالا عضو اذا اميكل * هلمكي ام هل لهو هتقفن

 اللا سلجت الفا رخآ كلم ةبراكح# يلا يضمي كلم ياوا * هلامك يلع ردقي ملو ءانبب ءادب ناسنالا اذه نأ نولوقيو

 لسيو السر لسري هنم اديعب ماد امف آلاو < افلا نيرشع يف هيلا يناوملا يتلي نا فلا ةّرْشعب عييطتسي كه ركفيو

 دسف ناف ململا وه ديج ه#* اذيملت يل نوكي نا ردقي الف هل ام لك ضفري مل نأ مكنم دحاو لك اذكهف #* همالص

 ْ + عمسيلف ناثعماس ناندا هل. نم اجراخ حرطي نكل ملصي ةهلبزملل و ضراللال * ملمي ١دامب ململا

 رشع سماخلا لصفلا 1

 لكءايو ةاطخلا لبقي اذه نيلياق ةبتكلاو نويسيرفلا رمدتف +: هنم ارعمسيل ةاطغلاو نيراشعلا عيمج هتم اندو
 ةعسنتلا تلرتي سيلا دحاو اهنم فلتيف فورخ ةيام هل مكنم لجر يا # ابطاخع لثملا اذه لاقف * مهعم

 يلا هب يتايو # احرف هيبكتم يلع هلمح هدجو اذاف #* هدج يتح لاضلا بلط يف يضميو ةيربلا يي نيعستلاو
 يف حرف نوكي هنأ مكل لوقا * لاصلا ٍينورخ يدوجول اعيمج يعم اوحرفا مهل لوقيو هناريجو هءاقدصأ اوعديو هنيب
 اهل ةاءرم ةيادو د ةبوت يلا نوجاتح ال نيذلا اقيدص نيعستلاو ةعستلاب حرفلا نم رثكا بوتي دحاو طاخب ..امسلا

 تمرعد هتدجو اذاف * هدجت ينح ةدهتجم هبلطتو اهتيب سنكتو اجارس دقوت سيلا. دحاو اهنم فلتثي مهارد ةرشع

 .مادق ميظع حرف نوكي يذكه هنا مكل لوقا * فلاتلا يمهرد يدوجول يعم نحرفأ ةلياق اهتاراجو اهيابحا

 نسم يبيصن ينطعأ هبا اي هيبآل امهرغصا لاقف * نائبا هل ناك ناسنا لاقو #* بوتي دحلو طاخما هللا ةكيالم'

 كاانه هلام”ددبو ةديعب دالب يلا رفا .يش لك رغصالا نبالا عمج ليالق مايا دعبو #* هلام امهنيب مسقف كلام
 ,امظع نم لجر يلا عطقن عطقناو هيل ل ل ل ل #* 0



 ةرغصلا دامس يذلا ناعمم مه # السر مهاهس نيذلا كيلوا رشع ينثا مهم راتخاو :ذيمالت اعد راهنلا ناك املف
 ' ع«رويغلا وعدملا ناعمسو افلح نب بوقعيو اهوتو يتمو # ءامولوتربو سبليفو هوخا انخويو بوقعيو هوخا سواردناو
 هذيمالت عمج عم جرم عضرم يف فقوو مهعم لزن مث # املسم راص يذلا يطويرخمالا اذوهيو بوقعي نب ادوهيو
 نم مهيغشيو هنم اوعمسيل نييفاوسلا !ديصو روص لحاسو ميلشروأو ةيذوبيلا عيمج نمو بعشلا نم نيرينثو
 تناك ةوق نال هوسملي نا نوبلطي عمجلا ناك * مهيربي ناك ةسمنلا حاورالا نم نيبذعم اوناك نيذلاو * مهضارمأ
 توكلم مكل ناف حورلاب نيكاسملا اهيا مكابوط مهل لاقو هذيمالت يلا هيضيع عفرف + مهعيمج يربتو هنم جرغت
 سانلا مكضغبا !نا مكابوط # نوكحضتس مكناف نالا نوكابلا اهيا مكابوط نوعبشت مكناف نالا عايجلا اهيا مكابوط هللا
 مكرجا ناف اوللهتو مويلا كلذ ف اوحرفا د ناسنالا نبا لجا نم رارشللا لغم مكءامسأ اوجرخاو مكوريعو مكودرطو

 * مكازع متذخا دق مكناف ..اينغالا لهيا مكل ليولا نكل # .ايبنالاب نوعنصي مهوابا ناك اضيا اذكه ءامسلا يف ميظع

 اذا مكل ليولا * نونزحتو نوكبتس مكناف نآلا نوكحاضلا اهيأ مكل ليولا نوعوهتس مكناف نآلا عابشلا اهيأ مكل ليولا
 ' اوبحا نوعماسلا اهيا مكل لوقا يننكل # ةبذكلا .ايبنالاب اولعف يذكه مهءابا ناف انسمح الوق مكيف سانلا لاق
 ةل لوعت كدخ يلع كمطل نمو #* مكدرطي نم يلع اولصو مكينعال اوكراب * مكضغبي نم يلا اونسحاو مكءادعأ
 نأ نوبحت امك» * كلام ذخءاي نم بلاطت الو هطعاف كلاس نم لكو * ك.ادر هعنمت الف تبوث ذخأ نمو رخللا
 نم نوبخت ةاطغلا نأ مكل رجا ياف مكبمج نم نوبحت امنا متنك ناف * مهب متنا اوعنصا كلذكف مكب سانلا لعفت
 ناف * يذكه نوعنصي اضيا ةاطخلا نأ مكل لصف ياف مكيلا نسحب نم ىلا نونسحت امنا متفك ناو * مهبح

 مهنس اوذخايل ةاطغلا نوضرقي اضيأ ةاطغلا نا مكل لضف ياف مهنم اوفوتست نا نولموت نيذلا نوضرقت امنأ متنك
 يلعلا ينب اونوكتو اريبك مكرجا نوكيل دحأ ءاجر اوعطقت الو اوضرقاو مهيلا اونسمح-او مكءادعا اوبحا نكل * ضيعلا
 مكحلا اوبجوت الو اونادت امف اونيدت ال * ميحرلا مكيبا لثم ءامحر اونوك» .*رارشللاو نيمعنملا ريغ يلع ميحر هنال

 هنال مكفوضح يف قلم زوزهم ضياف ءولمم ملاص لايكمب اوطعتف اوطعا د مكل رفغي اورفغا مكيلع مكح امف دحا يلع
 يف امهالك ناعقي سيلا»/ يمعا دوقي نأ يمعا عييطتسي له رخا الثم مهل لاق مث * مكل لاكي نوليكت يذلا ليكلاب
 نيع يل يذلا اذقلا رظنت !ذامل » ٍهملعم لْثم ادعتسم دحا لك نكيلف هملعم نم لضفا ذيملت سيل * ةرغح

 نم اذقلا جرخا ينعد يخا اي كيخال لوقت نأ عيطتست بففيكوا * كنيع يف يتلا ةيراسلا لماتت الو كيخا

 جرخت نا رظنت ذينيحو كديع نم ةبشغلا جارخاب ءادبا يبارم اي كنيع يف يتلا ةبشعلا رظنت ال تناو كذيع
 لكو #* ةعلاص ةرهث رمكت ةيدر ةرهش اضيا الو ةيدر ةرمث جرغت ةعلاص ةرجش تسيل * كيخا نيع نم اذقلأ
 نم عملاصلا لجرلا * بمنع قيلعلا نم فطقي الو نيت كوشلا نم عمج سيل هنال اهترمث نم فرعت ةرجش
 يف ام لضفب قطني مفلا نال رورشلا جرخ# ةريرشلا رياخذلا نم ريرشلاو تاملاصلا .يرخيإ هبلق ين يتلا ةدلاصلا رياخذلا
 مكملعا هب لمعيو يمالك عمسيو يلا يتءاي نملك * هلوقا ام نولعفت الو بر اي بر اي يننوعدت انامل * بلقلا

 رهنلا مدصو ريشكلا رطملا ءاج املف .ةرخص يلع ساصالا عضوو قمعو رفح نا دعب ااتيب ينب الجر هبشي + هبشي !ذامب
 ينب الجر هبشي لمعي الو عسسي يذلاو * ةرغص ىلع اديج اينبم ناك هساسا نال هكرحا نا وقي ملف تيبلا كلذ

 00 * اميظع تيبلا كلذ طوقس ناكو هتقول طقس رانلا همدص املف ساسا رغب ضرالا يلع اتيب

 عباسلا لصفلا ٠ | ظ ظ

 عوسي يلا اؤاج لملف * هدبع صلختل يجملا هنولاسي فوبيلا .حويش هيلا لسرا عوسيب عمس املف * هدنع اميرك

 فقس تمن لخدت نأ ىتعتسا ال يناف نعتت ال بر اي الياق ءاقدصأ ةباملا دياق هيلا لسرا تميبلا نم برق املو
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 ناطلس هلهج نم لجر يناف #* ياتف ءاربيف ةملك لق نكل كيلا يجا نا انا متسا مل اذه لجا نم * يتيب
 عوسي عمس املف » عنصيف اذه عئصا يدبعلو يتءايف لاعت رخآلو يضميف ضما اذهل لوقأو دنح يدي تمحو

 هذه لثم ليارسا عممج يف دجا مل نا مكل لوقا نيما لاقو هعبتي يذلا عمجلا يلا تفتلاو هنم بهجت اذه

 يلا ايضام عوسي .ناك دغ فو # ءارب دق ضيرملا دبعلا اودجوف ثيبلا يلا نولسرملا كيلوا عجرف # ةنامالا
 نتا لزم بضع اذار هنيدعلا وداي نع ترو اعلد * ربك عمجد نوحعجا هذيمالت هعبتو نييان اهمسأ .ةنيدع

 * يكبت ال اهل لاقو اهيلع نحت عوسي اهار املف * ةنيدملا لها نم ريبك منمج اهعم ناكو ةلمرأ تناكو همال ٍديحو
 00 د وياج ع * مق .لوقأ كلل :باشلا اهي لاقف نولماهلا هفقوف شحنلا سملف مدقتو
 يف مالكلا اذه عاذف  ملصب ةبعش هللا دهعتو ميظع يبن انيف ماق دقل .نيلياق هللا اودجو سفوخ مهقعلو * هما
 هذيمالت سم نيعثا انحوي اهدف #* هلك اذهب هذيمالت انحوي ربخاو #* اهلوح يتلا روكلا :لكو ةيذوهيلا دآألب عيمج

 ٠ انلسرا :ينادمحملا انحوي نا هل الاق نالجرلا هيلا ءاح املف « رجا يحتل ما يتلا رهادتما اليات عوسي يلا امهلسرأو

 ةريرش حاوزاو :عاجواو ضارسأ نس .نيريثك ءازبا ةعاسلا كللت فو *رخا يجرقن ما يتالا وه تناا. الياق كيلا
 نورصبي نايمت .نأ اهتعمو ايتبار امب اذحوي اربخاف ايضعأ الياق عوسي اههباجا مث #* نيريثك نايمعل رظنلا هبهوو

 املف * يف كشي اللوم يبوطف * نورشبي نيكاس»و .نوموقي .يتوسر نوعمسي امصو نورهطتي اصربو نوشمي نيدهقمو
 اهكرحتا ةجصقأ 0 يلا مت متجرخ ادام انحوي لجأ نم عمجلا لوقي عوسي .ادب انحوي اذيملكت بهذ

 . تويب يف مه ميعفلاو دم جحا سابل مهيلع نيذلا نا معان .سابل هيلع اناسناا. نورظنت متجرخ اذامرا * ميرلا
 اذناه هلجا نم بك يفلا.وه اذه 01 مورس دا أ وعدم ويلا حور * كوللل

 اهحوي نم لضفا ءاسنلا ديلاوم يف سي نم ل لل 1 7 ا

 نمب # هنم اودحتعي مل نأ مهايا :هللا رما اوضننر اهنا اوملعف باتكلا نويسيرفلا اماف 00 ةيدومعم يف

 مكل ائرمز نيلياق اضعب مجععب يداني قوسلا يف اسولج انايبص نوهبشي يسوي ولا هبشا
 * ناطيش هب اذه متلقف ارهخ برشي الو ازبخ لكءاي ال ءاج نادمعملا اخحوي نآل #* اوكبت ملف .مكل انحنو اوصق

 ترربتف #* ةاطخغلاو نيراشعلا ليلخ رمحلا بيرش, لوكا ناسنا اذه متلقف برشيو لكءاي ناسنالا 3 ءاجو

 * يكتاو يسيرفلا كلذ تسيب لخدف هعم لكءاي نا نييسيرفلا نم دحاو هلءاب مث ..* اهينب عييمج نم ةمكعلا
 نم تفقوو * بيط ةروراق هتدذخا يسيرفلا تيب يف يكقم هنا تملع املف ةيطاخ ةارم ةنيدملا يف تناثو

 » بميطلاب امهنهدذتو هيمدق لبقت تاكو اهسءار رعشب امهعسعتو اهعيمدب هيمدق لبت تادبو ةيكاب هيلجر دنع هيارو
 يتلا ةارملا هذه لاح فيكو هذه امم ملعل ايبن اذه ناك ول الياق هسفن يف ركف هاعد يذلا يسيرفلا كللذ يار اهلف
 ىلاقف 0 ل لا ا مالك يدنع ناعمس اي الياق عوسي هباجاف * ةيطاخ اهناف هتسمل

 بهو نايفوي ام امهل نكي ملو د نوسمخ رخآلا يلعو رانيد ةيام سمخ دحاولا يلع نيد ناسنال اهبيلع ناميرغ
 تمفتلا مث ده + تصكح قلاب هل لاقف رثكالا هل بهو يذلا ظا الياق ناعمس باجا' .* هل امح رثكا اميياف امهل
 عومدلاب يلجر كلب هذهو ءام يلجر يلع بكست ملف «كتيب تملخد ةارملا هذه يرتأ» ناعمسسل لاقو ةارملا لا

 نهدت مل تننا * يمدق ليبقت نم ففكت .مل .ثلخد ذنم هذهو ينلبقت مل تنا 2 »* اهسرار رعشب امهتسمو

 تمبخا اهنال اهل ةروفغم ةريثكلا اهاياطخ نا .كل لوقا هكللذ لجال * يمدق تمنهد .بيطلاب هذهو .تبزب .يسار

 مهسوفن يف نولوقي نويكتملا ءادبف * كاياطخ كل ةروفغم اهل لاق مث 3 * اليلق بس ىكيلق هل تلرثي يذلاو اريثك

 »* كضصلخ كلناميا مالسب يبهذا ةارملل لاقف ه#« اياطغلا رفغي يذلا اذه ىم



 | ظ نمانلا لصفلا ظ ظ
 ناك تايرخا توسفو *رشع انثالا هعمو هللا تدوكلمب رشبيو زركيو ةيرقو ةنيدم لك يلا ريسي كلذ دعب ناكو

 يزوخ ةارما انويو ' * نيطايش ةعبس اهنم يرخآ ينلا ةيلدجملا يعدت يتلا ميرم ةتيبخ حاوراو ضارما نم نهاربأ

 نوت.اي اوناك نيذلا عم ريبك عمج هيلا عمتجاو * نهلاوماب هنمدخت نك تاريثقك تايرخاو ةنسوسو سدوريه نزاخ
 سيوف قيرطلا يلع عقو ام هنم عرزي وه اهيفو هعرز عرزيل عرازلا جرخ # الثم مهل لاقف ةنيدع لك نم هيلا
 كوشلا طسو يف غمقو رخاو #0 ةبرت هل نكي مل هنال سبي تبن املف ةرخصلا يلع عقو رخاو #* ءامسلا ريط هلكءاو
 نانذا هل نم يدان اذه لاق املف فعض ةيام رمثاف ةعلاصلا ضرالا يلع عقو رخاو ** هقنخو كثاوشلا هعم تمببنف
 هللا توكلم ريارس ملع يطعا مكل .مهل لاقف' * ىلئثملا اذه وه ام نيلياق هذيمالت هلاس مث * عمسيلف ناتعماس

 مالك وه عرزلا لثملا ينعم اذهو #* نومهفي 2و نوعمسي الف اوعمسيو نورصبي الف اورصبي يك لاثمابف نوقابلا اماف
 اونموي اليل :مهبولق نم ةملكلا عزنيف سيلبا يتءايف ةملكلا نوعمسي نيذلا مه قيرطلا يلع عقو يذلاف # هللا
 امنا . مهو مهل لصا ال ءالوهو حرفب اهنولبقيو ةملكلا نوعمسي نيذلا مهف ةرخصلا يلع عقو يذلا اما» * اوصلخيف
 مامتهالا مهقنخينف ةملكلا نوعمسي نيذلا مه تلوشلا يف عقو يذلاو # اهنوكرتي ةبرججتلا نامز يفو:اريسي انامز نونموي
 نوعمسي :نيذلا مهف ةحلاصلا ضرألا يف عقو يذلا اماو * ةرمثب نوتاي الف اهيف نيبهاذلا مهتشيعم تاوبشو ينغلاو
 ريرس تمت هلعجمب الو ءاناب هيطغيف اجارس دقوي دحا سيل #* ربصلاب نورمثيو اهنيظفحتف ديج ملاص بلقب ةملكلا
 فيك نآلا اورظنا * نلعي 2 موتكم الو رهظي 2 يفخ سيل هنال * رونلا نولخادلا يريف ةرانملا يلع هعضي نكل
 لوصولا اوعيطتسي ملف هتوخاو هما هيلا ءاج مث '* هنم عزني هل هنأ نظي يذلاف هل سيل نمو يطعي: هل نم نوعمست

 مه يتوخاو يما الياق مهباجاف * تورظني نا نوديري .اجراخ مايق كتوخاو كما هل اولاقف * عمجلا لجال .هيلا
 مهل لاقو هذيمالت هعمو ةنيفس يلا دعص دق مايالا دحا يف ناك» # اهب نولمعيو هللا ةملك نوعمسي نيذلا ءالوه

 يف اوناكو مهب تطاحاورةفصاع مير ةريحبلا يف لزنف مان نورياس مه اميفو  اوراسف ةريحجلا ربع يلا انب اوضعا
 لاقو # اميظع اوده ناكو تضكسف جاومالاو ميرلا ربتناو ماقف انكله ملعم اي نيلياق هوضقياو هيلا اوندف #* ةدش
 يلا ربع مث #* هنوعيطيف ءاملاو حايرلا رمءاي يذلا اذه يرت نم ضعبل مهضعب لاقو اوبجعتو اوفاخث مكناميا نيا مهل
 ناطيش هب ناك ةئيدملا نم ناسنا هلبقتسا ضرالا ىلإ جرخ املف * ليلجلا ربع لباتم يه يتلا نييسجرجلا ةروك

 لاع توصب .حاصو همادق رخ عوسي يءار املف.. #* رباقملا يف نكل اتيب يوءاي الو ابوث سبلي نكي ملو ريبك نامز ذنم
 نم جرغعي نأ سمنلا حورلا رما نإك هنل * ينبذعت الا كلءاسا انا يلعلا هللا نبا عوسي اي يعم كل ام الياق

 ناطيشلا . هقوسيو طابرلا عطقيف سبحلو دويقلاو .لسالسلاب طبري ناكو ةريثك نينس ذم هفطتخا دق ناك هناف ناسنالا
 الا هيلا اوبلطتف د* ةريثك نيطايش هيف لخد دق هنال نواجال لاقف كيمسأ ام الياق عوسي هلراف ه#* يراربلا يأ

 لوخدلاب مهل. نذءاي.نا ةولءاسف لبخلا يف يعرت ةريثك ريزان عييطق كانه ناكر * قمعلا يلا باهذلاب مهرم.اي
 يف فرج نم ريزانغلا عنيطق' يضارتف .ريزانهلا: يي ثسلخدو ناسنالا نم نيطابشلا تجرخن + مهكرتف ابين
 ناك ام اوريل اوجرمنف. .. » 'لوقعلا :يفو ةنيدملا يف نيذلا اورمخاو اوبره كلذ ةاعرلا رظن املف #* اوقنتخاف ةريحملا

 * اوفاغت عوسي. يلد دنع هبايث :سبال القاع اسلاج نيطايشلا ءذم تمجرخ يذلا كلذ اودجوف عوسي . يلا اواجو
 بهذي نأ نييسجحرجملا ةروك عومج لك هلءاسف :* هعم نيطايشلا تناك يذلا صلخ فيك اونياع نيذلا مهربخاو

 نا نيطايشلا هنم تجرخ يذلا لجرلا هلءاسف * عجرو ةنيفسلا بكرف اميظع انوخ اوفاخ مهناأل مهدنع نم

 اهلك ةنيدملا يف زركي ناكو بمهذف كب هللا عنص يذلاب ربخاف كتيب يلا عجرا # هل الياق عوسي هفرصف هعم ميقي
 ناسنا هيلا ءاجو # نوعمجا هيرظتنم اوناك مهنال عومجلا هلبقتسا عوسي عجر املف * عوسي هب هعنص املكب
 اهل ةديحو هنبا هل تنناك هنال * هتيب لخدي نأ هلءاسو عوسي يمدق دنع رغف ةعامجلا سيير ناكو سرياي يمسي



 مد فيرن اهب ةءرم اذإ»و #* همحزي عمجلا ناك هعم قلطنم وه امئيبف تتام دق هذه تناكو ةنس ةرشع يتنثا

 هيارو نم تااجن # اهيفشي نا دحا ردقي ملف ءابطال ابلام عيمج تقفنا. دق تنناكو- هن ةرشع يتنثا ذئنم

 . اي هعم نيذلاو سرطب لاقف مهعيمج ركناف ينسمل نم عوسي لاقف #* مدلا فقو تقوللف هبوث فرط تمكسماو
 .تملع ينأل ناسنا ينسمل دق جوسي لاقف * ينسمل نم لوقتفا. كيلع نوقيصيو كب نوطيح# عمجلا نا ملعم
 مادق تنفرتعاو هيلجر يلع ترخو ةدعترم تاج اهسني مل هنأ ةارملا تار املف * ينم تجرخ ةوق نا

 * مالسب يبهذا كصلخ كناميا ةنبآ اي يقث اهل لاقف * تقولل تارب فيكو هتسمل هلع ةيال هعيمح بعشلا

 هباجا عوسي عمس املف #* ملغملا نعت الف كتنبا تنتام دق هل لاقو ةعامجلا سيير يلا دحاو ءاج ملكتي وه اميفو
 يباو بوقعيو انحويو سرطب يوس هعم لخدي ادحا عدي ملو تيبلا يلا..اجو »* ييهتسف طقف نما. فعغت ال الياق

 اوكحتل“ + ةمياث اهنكل تممت مل ةيبصلا ناف اوكبت ال مبل -لاقف اهيلع حونيو يكبي مهعيمج ناكو + اهعاو ةيبصلا
 اهيلا امحور تمعجرف * يموق ةيبص اي الياق حاصو اهديب كسماو اجرا عمجلا جرخاف' + اهترمب مهملعل ةنم

 ْ عسانلا لصفلا ْ 0 0

 توكلمب نوزركي مهلسراو + ضارمالا .افشو نيطايشلا عيمج. يلع اناطلسو ةوق :مهاطعاو الوسر رشع ينثلا اعد مث
  نابوث مكل نكي الو ةصف الو ازمخ الو !دوزم الو اصع ال قيرطلا يف ءايش اولمحت ال مهل لاقو -* يضرملا نوفشيو هللا
 رابغ اوصفنا ةنيدملا كلت نم متجرخ اذاف مكلبقي مل نمو + مكجورخ نيح يلا هيف :اوثكما هومتلخد تيب ياو

 سدوريه عمسف * عضوم لك يف نوفشيو نورشبيو ةيرق لك نوفوطي اوناك اوجرخ املف # مهيلع ةدابش مكلجرا
 نولوقي نورخآو * تاومالا نم ماق انحوي نا نولوقي اوناك نيريثك نال داكناو ريختت .ناك ام عيمجب عبرلا سيير
 عما يذلا اذه نمف انحوي سار تمعطق انا سدوريه لاقف #* ماق نيلوألا نم يبن نولوقي نورخاو رهظ ءايليا نا
 * اديص تيب ةيرب يلا مهب قلطناف اوعنص ام عيمجب هوملعا: لسرلا عجر املف *_هاري نا بلطو اذكه هنع
 ءادبو * مهيفشي ناك اوربيل نيجاتح“ اوناك نيذلاو هللا توكلم لجا نم ميبطاخو مبلبقف هعبت ؛عمجلا ملع املف

 اودجيي را اوحيرتسيل انلوح يتلا لوقحلاو يرقلا ىلا اومهذيل عمجلا قلطا نيلياق رشع ينثالا هيلا ءاجن ليمي راهنلا
 نيتوحو تازبخ سمخ نم رثكا انعم سيل اولاقف اولكءايل متنا مهوطعا مهل لاقف رفق عضوملا اذه نال نولكءاي ام
 عضوم لك يف سلجتل هذيمالتل لاقف لجر فلا ةسمخ وعن اوناك» # اماعط هلك بعشلا اذهل عاتبنو يضمن ناالا

 يطعاو رسكو اهكرابو ءامسلا يلا رظنو نيتوملاو تازبخلا سمخ ذخاو #* اعيمج اوسلجو كلذك اولعفف + نوسمخ
 * ةءولمم الس رشع ينثا رسكلا نم مهنع لضف ام اوذخاو اوعبشو مهعيمج لكءاف * عمجلا مادق اوعضيل ذيمالتلا
 ينادمعملا انحوي نيلياق اوباجاف # انا يلا سانلا لوقت اذام الياق مهلاس هذيمالت هعمو يلصي عضوم يف ناك ذاو

 ميسم تنا اليات سرطب باجا انا ينا نولوقت اذام متناف مهل لاقف د ماق نيلوالا نم يبن نورخاو ءايليا نورخاو
 ةئبشملا نم لذريو اريثك ملوي نا عصزمل ناسنالا نبا نأ لاقو د دحال اذه اولوقي الا مهرذحو مهرهتناف #* هللا

 لمحو هسفنب رفكيلف ينعبتي نا دارا نم عمجلل لاقو * ثلاثلا مويلا يف موقيو :هنولتقيو هبتكلاو ةنهكلا ءاسورو
 اذام  اهصلخي وهن يلجا نم هسفن كلها نو اهكلهيلف هسفن صلخ نأ دارا نمو * ينعبتيو موي لك هبيلص
 هاح ١نا هبزخعب ناسنالا نبأف اذه يءالكبو يف وزهي يذلا #* اهرسخاو هلمفن كلبيو هلك ملاعلا عبر و ناسن لأ عفمي

 يتح توملا نوتوذي ال مايقلا نم اموق انهاه نأ مكل لوقا نيما + نيسدقملا هتكيالم عم هيبا دج هدج« يف
 * يلصيل لبجلا يلا دعسو انحويو بوقعيو سرطب ذخا مايا ةينامث ومن مالكلا اذه دعب ناك» # هللا توكلم اونياعي
 * .ايلياو يسوع امه هناملكي نالجر اذاو * قربلاك تمعلو هبايث تستيباو ههجو رظنم ريغت يلصي وه اميف ناكو
 املو مونلاب اولقث هعم نيذلاو سرطبو ' * ميلشرواب هلمكي نا اعمزم ناك يذلا هجورخ يلع-نالوقي اناكو دج“ يف ارهظ



 نا ديج ملعم اي عوسيل سرطب لاق هتقراغم ادارا املو * هعم نيفقاو اناك ناذللا نيلجرلاو هدجمج اورظن اوظقيتسا
 اذه لاق املف * لوقي ام ملعي نكي ملو ليليال ةدحاوو يسومل ةدحاوو كلل ةدحاو لاظم ثلث عنصنو انهاه نوكن
 + اوعماف هل بيبحلا ينبا اذه الياق ةباحسلا نم توص ناكر * ةباحسلا يف اولخد امل اوفاحخف مهتللظ ةباحس اذاو
 . اولزن امل دغلا ف ناو # اورصبا امب مايالا كللت يف ادجا اوربختل ملو اوتكسف هدحو عوبسي اودجو تدوصلا ناك املو
 .ينبا يلا رظنت نأ كيلا عرضا ملعم اي اليات حام عمجهلا نم ناسنا اذإو #* ريبك عمج هلبقتسا ليحل نيف

 تلءاسو * امشهم هكرتيو هبع فرصدي دهج#و دوف دبزيف هعرصيو هقلقيو ةتغب حرصيف هذخاي اجور ناف * يديحو
 مكعم نوكا ينم ينح يوتلملا نموملا ريغ ليجلا اهبا الياق عوسي مهباجاف * اوردقي ملف هرجرخ# نا ثاذيمالت
 سهلا مورلا كلذ عوسي رهتناف هقلقاو ناطيشلا هعرص هيلا همدقي وه اميفو #* انهاه يلا كلننبا مدق مكلمتحاو
 * ةذيمالتل لاقو عوسي لعف امم نوبجتتم مهو هللا مياظع نم مهعيمج تمهبف #* هيبا يلآ هعفدو يبصلا ءاربأو

 ةيفخ“ تمناكو ةملكلا هذه اومهني ملف مه اماف * سانلل يديا يل ماسي ناسنلا نبل نأ مكبولق يف مالكلا اذه اوعض

 مهبولق ركف عوسي ملعف * مييف ميظعلاوه نم ركف مهلخاد مث #* ةملكلا نع هولءاسي نأ نوفاخ# اوناكو مهنع
 يذلا لبق دقف ينلبق نمو ينلبق دقف يمساب يبصلا اذه لثم لبق نم مهل لاقو * هدنع هماقاو ايبص ذخاف

 ةانعنمف كمساب نيطايشلا جرخ#ب ادحاو انياءر ملعم اي اليا انحوي باجا #ربكالا وه مكيف ريغص وه يذلاو ينلسرا
 ددوعص مايا لمكا املو #* مكعم وهف مكيلع وه سيل نم لك هنإل هوعنمت ] عوسي مل لاقف * انبعص# مل هنال

 ناك هنال هولبقي ملف #* هل اودعيل ةرماسلا ةيرق اولخدو اوضمف همادق نيريخ# لسراو #* ميلشروا ىلا هبجرب لبقا
 مهقرحتت ءامسلا نم ران لزنتف لوقن نا ديرتا. ببر اي الاقف انحويو بوقعي هاذيملت يارف د ميلشروا يلا اهجوتم
 لب كلبيل تاي مل رشبلا نبا نل #* امتنا جور يآل نافرعت امتسل الياق امهرهنو ىمفتلاف # .ءايليا لعف امك

 * ديس أي يضمت ثيح يلا كعبتا!. دجاو هل لاق يتيرطلا يف نوشام مه امنيبو * يرخاآ ةيرق يلا اوضعو سلخسل
 ينعبتا رخال لاقو د هسإر دنسي عضوم هل سيلف رشبلا نباو راكوا ءامسلا ريطلو ةرهبحا بلاعثلل نا عوسي هل لاقف

 تبنا صماو مهاتوم نوئفدي يتوملا عد عوسي هل لاقف # يبا نفدأل بهدا نا اللا يل نذيا بر اي هل لاقف
 ام عوسي هل لاقف * يتيب لها ببترا نا وا يل نات لب كعبتا بر ايرخا هل لاقو #* هللا توكلمب رشبو

 + هللا توكلم يف اهيقتسم نوكي هيارو يلا رظنيو ثارعملا يلع هدي عضي دحا نم

 رشاعلا لصفلا

 2 *”هيتءاي نأ عزا عمفوم لكو ةنيدم لك يلا همادق نينثا نينثا مهلسراو رخا نيعبس برلا زيم اضيا اذه دعبو
 مكلسرص !ذناه اوبهذا :* ةداصعل ةلعف جرخا نا داصحلا بر يلا اويلطا ليلق ةلعفلاو ريثك داصعلا مهل لاقر
 ةيمتلججد يتموب ياو #* قيرطلا يف ادحأ اولبقت الو ءاذح و !دوزم الو اسيك اولمحت ال * ,بايذلا نيب فارمنلاك
 * مكيلا عجار مكمالسف الاو هيلع لما مكمالس ناف مكمالس نبا تلانه ناك ناف * تيبلا اذه لهال مالسلا الوا اولوتف
 * تيب يلا تميب نم اولقتنت 3و هترجا ىوتسم لعافلا ناف مهدنع نم نوبرشتو نولكءات تميبلا ثللذ يف اونوكتو

 مكنم تمرق دق مب اولوقو اهيف نيذلا يضرملا اوفشاو د مكل مدقي امم اولكف اهلها مكلبقو اهومتلخد ةنيدم ةياو

 قصل يذلا رامغلا مكل ضفنن نت # اولوقو اهعراوش نم اوجرجلا مكنولبقي الو اهومتلخد ةنيدم ياو #* هللا توكلم
 اهل مويلا كلذ يف مودس نا مكل لوقا د مكنم تمبرق دق هللا توكلم نا هوملعا اذه نكل مكتنيدم نم انلجراب

 تاوقلا !اديصو روص يف ناك ول هنال اديص تيب اي كلل ليولا» نيزروك اي كلل ليولا * ةنيدملا كلت نم رثكا حار
 تمناو * اهكنم رثكا ةتونيدلا يف ةحار امهلف اديص روص اماو * دامرلاو جوسملاب اوباتو اوسلجل اميف نك يتلا
 مكدح# نمو ينم عمم دقن مكنم جساس نم ميحبتلا لا طببهت فوس ءامسلا يلا تمعفترا يذلا موج انرفك اي اشيا

 ..اهيا نيطايشلاو بير اي نيلياق حرفب نوعيسلا هيلا عجرف #* ينلسرا يذلا دحج دقن يدع نمو يدع دقف



 مكتيطعإ دق اذناه» * قربلا لثم ءامسلا نع طقس دق ناطيشلا تياو دق مبل لاقف * كمساب انل عضخت
 نكل مكل عضخت حاورالا نا اذهب اوحرفت ال نكل * ءيش مكرضي الوودعلا ةوق لكو براقعلاو تايعلا اوسودتل اناطلس

 بر هبا اي كلل فرتعا لاقو حورلاب عوسي للهت .ةعاسلا كلت ينو * تاومسلا يف ةبوتكم مكامسا نال اوحرفا
 كماما تناك ةرسملا هذه نأ هبا اي معن لافطالل اهتربظاو .امهفلاو ءامكحلا نع هذه تميفخا كنال ضرالاو ءامسلا
 وه نم الو بالا الا نيالا وه نم فرعي دحا سيلف يبا نم يلا عفد دق ءيش لك ه# لاقو هذيمالت يلا تفتلا مث
 »* متيار ام يرت يتلا نويعلل يبوط لاقو ةصاخ هذيمالت يلإ داع مث * هل ربظي نا نبالا ءاشي نملو بالا الا بالا

 اذاو  اوعمسي ملف متعمس ام اوعمسي ناو اورظني ملف مترظن ام اورظني نأ اوهتشا اكولصو نيريثك ءايبنا نأ مكل لوقا
 * .ارقت بفيكو ةعيرشلا يف بوتكم وه ام لاقف # دبالا ةايح ثرال عنصأ اذام ملعم اي لاقف هبرجيل ماق يسومانب
 لثم كبيرقلو كلتين لك نمو كثلتوق لك نمو تكلسفن لك نمو كبلق لك نم كهلا برلا بحت الياق هباجاف
 * يبيرق وه نمو عوسيل لاقف هسفن يكزي نا داراف * ايهتث اذه لعفأ تبجاأ باوصلاب عوسي هل لاقف * تلسفن

 هبيرق هوكرتو اوضصو ةوحرجو هوبلسف صوصللا نيب عقوف امرا يلا ميلشروا نص الزان ناك لجر الياق عوسي هباجاف
  زاجو هرصباو ناكملا يلا ءاج يويل كللذكو .# زاجو هرصباف قيرطلا كلت يف الزان ناك انهاك نأ قفتاو .* توملا
 .ءاجو هتباد يلع هلمحو ارمخو انيز اهيلع بصو هحارج دمضو هنم اندو :* هيلع نئك هاءر املف هب زاج ايرماس ناو

 ناف نيذهب هب متها هل لاقو قدنفلا بحاصل امهاطعأ نيرائيد جرخا دغلا ينو »* هرماب ينعو قدنفلا يلا هب
 نيب عقو يذلل ابيرق راص دق .هنا نظن ةئاثلا نم نمف #* يتدوع دنع كل تعفد امبنم رثكا هيلع تقفنا
 لخد نوريسي مه اميفو # يذكه لعفاو تمنا بهذا عوسي هل لاقف ةيحر هعم عنص يذلا هل لاقف * صوصللا
 * همالك عمست برلا يمدق دنع تمسلج ميرم يعدت تمخا اهل يمناكو #* اثرص اهمسا اهتيب يل ةارم هتلبقف ةيرق
 لقف يدحو مدخا ينتكرت يتخا نا يرما كينعي اما ببر اي تلاقو تساقف اريثك مدحت ةدهتجمت تناك اثرمو
 اماف ريسي ههلا ياتح يذلاو #* ةريثك روما يف ةمتهم ةدهتج“ كنا اثرم اثرم الياق عوسي اهباجا + ينيعت اهل

 ظ »: اهنم عزني ال اعلاص ابيصن اهل تراتخاف ميرم

 ظ ظ رشع يداحلا لصفلا

 انحوي ملع امك يلصن انملع بر اي هذيمالت نم دحاو هل لاق غرف املف رفق عضوم يف يلصي وه اميف ناكو.
 مك كتيشم نوكت كتوكلم يتءات كمسا سدقتي تاومسلا يف يذلا انابا اي اولوقف متيلص !ذا مهل لاقف *هذيمالت
 انلخدت الو هيلع انل نمل رفغن اننال اناياطخ انل رفغأو * موي لك انطعا تالا انزمح »* ضرألا يلعو. .امسلا ؛ يف

 قيدص اي هل لوقيو ليللا ففصن هيلا يضمي .قيدص هل مكنم نم مهل لاق مث * ريرشلا نم انجين نكل بيراجتلا
 .الياق لخاد نم كاد هبيجت” # هل مدقا ام يل سيلو قيرط نم يلءاج يل اقيدص ناف * تازبخ كلذ يبفرقا

 نع هطعيو مقي مل نا مكل لوقا * كيطعاف موقا ردقا الو يدقرم يلع يعم يدالواو يباب تقلغا دقف يسبعتنت ال

 :اودجتف اوبلطا اوطعتف اولس مكل لوقا اضيا اناو #* هيلا جاتح ام هيطعيو موقي ةجاجللا لجا نم وهف ةقادصلا لجا
 هنبا هلاسي مكنم با يأ #* هل متفي عرقي نمو دجو بلط نمو ذخا لاص نم لك نآل * مكل متفيف اوعرقا
 متنا متنك اذاف # ابرقع هيطعيفا. ةضيب هلاسي وا * ةيح ترعلا لدب هيطعيفا. اتوح هلاسي وا ارجح ةيطعيف ازبخ
 نيذلل ءامسلا نم سدقلا حور يطعي بالا يرهلاب مكف مكيانبال ةعلاصلا اياطعلا اوعنمت نا نونسحت رارشللا اهيا
 موق لاقو د: عمجا تهبف سرخألا ملكت ناطيبلا جرخا املف سرخا نم اناطيش جرخت وه امنيبو #* هنولاسي
 ملجف ه ءامبلا نم هيأ نوبلطي اوناك نوبرمحع نورخاو »* نيطايشلا جرخ# نيطايشلا سيير لوبز لعابب هنأ مهنم
 هسفن يلع مسقني ناطمشلا ناك ناف # طقسي وهف تيب يلع تيب وا برخت مسقنت ةكلمم لك مهل لاقف مهركف
 ,لوبز .لعابب نيطايشلا يرخا انا ىننك ناف لويز لعابب نيطايشلا جرخا يننا متلت مكنال هتككلمم تبنت فيكن
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 دق هللا عبصاب نيطايشلا يرخا انا تنك ناو د مكيلع اماكح نونوكي اذه لجا نم نوجرخ اذامب مكوانباف
 يوقا وه نم ءاج اذاو * ةمالس يف نوكت هتعتما ناف هلزنم ظفحو يوقلا ملست |ذأ د هللا توكلم مكنم تمبرق

 ظ عمجتل ال نمو يلع وبف يعم نكي مل نم » هتمينغ مسقيو هيلع لكتم وه يذلا هحالس ذخايو هبلغي هناف هنم
 لوقيف دج الف ةحار بلطي .املا ةميدع ةنكماب زاتجيلف ناسنالا نم سجنلا حورلا جرخ اذا + قرفي وهف يعم
 | ةعبس هعم ذخايو يضمي دينيح * انيزم اسونكم اغراف كدجوو ءاج اداف * هنم تحرخ يذلا يتيب يلا عجرأ

 اذهب ملكتي وه اميفو د هلياوا نم ارش ناسنالا كلذ رخاوا نوكتف تلانه نونكسيو نولخديو هنم ارش رخآ حاورا
 اهل لاقف وه اماف # كاعصرا ناذللا نييدنلاو كلج يذلا نطبلل يبوط هل ةلياق اهتوص عمجلا نم ةارم تمعفر

 يا بلطي ريرش ليج ليجلا اذه نا لوقي ءادب ارثكتم عمجلا ناك اميفو * هظفحاو مالك عمسي نمل يبوط الهم
 ليجلا اذهل ناسنالا نبا نوكي اضيا كلذك يونين لهال ةيا نانوي ناك امك» * يبنلا نانوي هيا الا يأ يطعي سيلو
 ةمكح عمستل ضرالا يصتا نم تننا ابنال مهنيدتو ليلا اذه لاجر عم مكهلا يف موقت نميتلا ةكلم # هيا

 راذناب اوبات مهنال مهنومكاحإو ليجلا اذه عم نيدلا يف نوموقي يونين لاجر * ناميلس نم لضفا انهاهو ناميلس
 رظنيل ةرانملا يلع لب لايكم تمت الو ةيفخ يف هعضيو اجارس دقوي دحا سيل د نانوي نم لضفأ انهاهو نانوي
 كدسجن ةريرش تناك ناو رين هلك تادسجن ةميلس كنيع تناك اذاف كنيعوه ثكادسح جارس  ةرون نولخادلا

 ءزج هيف سيلو ارين تادسج عيمج ناك ناف * ةملظ كيف يذلا رونلا نوكي الا صرحا د املظم نوكي هلك
 لخدف هدنع لكءاي نا يسيرف هلءاس ملكتي وه اميفو * هعملب كلل يضي جارسلا نا امك ارين هلك نوكي هناف املظم

 نييسيرفلا رشعم نآلا متنا برلا هل لاقف * بجعت لكآلا لبق لستغي مل هنا يسيرفلا يءار املف * سلجو
 عنص وه رهاظلا عنص يذلا سيلا. لاهج اي #* ارشو اباصتغا ,ولم» هناف مكنطاب اماف ءانالو ساكلا يراخ. نورهطت
 نورشعت مكنال نويسيرفلا اهيا مكل ليولا نكل * مكل ربطتي .يش لكو ةمحر اوطعا .يش لك لبق * نطابلا
 + مكنع مهوكرتت ال رخآلاو اذه اولعفت نا يغبني ناك دق هتبحتو هللا مكح نوضفرتو لوقبلا لكو باذسلاو عانعنلا
 ايو هتك اي مكل ليولا * قاوسالا يف مالسلاو عماجملا يف سلاجملا لياوا نوبحت مكنال نويسيرفلا اهيا مكل ليولا
 نييسومانلا نم دخاو هباجاف * نوملعي الو اهيلع نوشمي سانلاو ةيفخملا روبقلا لثم مكنال نييارم اي نييسيرف
 القث اقتاسرا سائلا نولمحت مكنال مكل ليولا ةبتكلا اهيا متناو مهل لاقف * نحن انمتشتف اذه تلق اذا ملعم اي اليات
 .نذا متناف # مكوابا مهلتق نيذلا ءايبنالا روبق نونبت مكنال مكل ليولا  مكعباصا يدحا اهنم نوندت ال متناو

 ' ءايبنا مهيلا لسرا اذناه هللا ةمكح تملاق اذهلو + مهروبق نونبت متناو مهولتق مبنال مكيابا لامعاب نورستو نودهشت
 :* ليما اذه يلا ملاعلا لوا نم قيرا يذلا ءايبنألا عيمج مد نع مقتديلو * مهنودرطيو مبنم نولتقيف السرو
 نم بلطي هنا مكل لوقا معن تيبلاو مبذملا نيب هوكلها يذلا ايشارب نب ءايركز مد يلا قيدصلا ليباه مد نم
 اذه لاق املف + مهومتعنم نولخادلاو متلخد امف ةفرعملا ميتافم متذخا مكنال ةبتك اي مكل ليولا :* ليجلا اذه

 ةملكب هنداطصيو ركمب #* ةريثك روما يف هنوملكيو يدرلاب هيلع نوقلعتي نويسيرفلاو .ةبتكلا ءادب بعشلا مادق
 »* ةوفرقيل هيف نم

 رشع يناثلا لصفلا

 نس مكسوفنل اوزرحت الأ هذيمالتل لوقي عوسي ءادب اضعب مهضعب ساد يتح عومج تاوبر عممتجا املف.
 مالظلا يف هنولوقت يذلا * ملعي ال موتكم ال ربظي ال يفخ سيل هنال # ءايرلا وه يذلا نييسيرفلا ريمخ

 نمم اوفاخغت ال يابحا اي مكل لوقل »* حوطسلا يلع هب يدانيس عداخملا يف هب مترراست يذلاو رونلا يف عمسيس
 ناطلس هل لتق اذا نمم اوفاخ نوفاحت نمم مكملعا انا + رثكا اولعفي نا مبل سيل كلذ دعبو دسجلا لتقي

 مادق يسني ال اهنم دحاوو نبسلفب نوعابي ريفاصع ةسمخ سيلا, د اذه اوئاخ مكل لوقا معن منهج يف يقلي نا
 9 5 دل



 فرتعا نم لك نا مكل لوقا * ةريثك ريفاصع نم لضفا مكناف اوفاختهلف ةاضح“ مكسوور روعش عيمج نكل * هللا
 ةكيالم مادق اضيا 0 سانلا مادق ركنا نمو #* هللا ةكيالم مادق اضيا هب فرتعي ناسنالا نباف سانلا مادق يب
 يلا متمدق انا * هل رفغي ال سدقلا حور يلع فدجب نمو هل رفغي ناسنالا نبا ف ةملك لوقي نم لكو < هللا

 ام ةعاسلا كلت يف مكملعي نيدنلا عوز نا". 520 نويمجتا اهيزالو نرارعت اهنا اوهكتالا) يتطالعلاو ءاضرلاو عماجملا
 نم ناسنا اي هل لاقف * فاريملا ينهاقي يخال لق ملعم اي: عمجلا نم دحاو هك لاق مث * هولوقت نأ يغبني
 ةرثكب ناسنالل ةايحلا تسيل هنال هرشلا لك نم اوظفعتو اورظنا مبل لاق مث * اهتم ]نكح كللع يمان
 ثيح يل سيل نا عنصأ اذام يذكه هسفن يف ركفف * وك هل تيبصخا ينغ ناسنا اثم مه لآق م 5 د هلام

 لوقاو * يتاريخو يتالغ عيمج كانه نزخاو ةعستم اهينباو يرهأ مده اذكه لعفأ لاق مث 7 عضأ

 لهاج اي هللا هل لاقف * يحرفاو يبرشاو يلكو يحيرتساف ةريثك نيتنل ةعوضوم ةريثك تاريخ هنلل سفن اي يسننا
 و سيو ردات ركوب نم لذ اذكم < نرك نمل ةتقمج يذلا اديه كدم كيش جب ةليمللا هذه يف

 نال * سبلت امب مكداسجال الو نولكءات امب مكسوفنل اومتبت 7 ال مكل لوقا اذه لجا نم هذيمالتل لاق مث * هللاب

 راع نيرا عرزت ال يتلا نابرغلا خارف اولمات * سابللا نم لضفا دسجلاو ماعطلا نم لضفا سفنلا
 اعارذ هتماق يلع ديزي نأ ردقي معها اذأ مكذم نم: رود نم لكلا متنا يرحب مكف اهتوقي هللاو ءارها الو

 دش يفو للا ف مياه يذلا بشعلا ناك ا + اهنم ةدحاوك سبلي ما هده لك يف ناميلس نا مك ليا
 نوبرشت ام الو نولكءات ام اوبلطت الف متن , + ناميالا يليلق اي متنا يرعلاب مكن يذكه هللا هسبل د رونتلا يف حرطي
 هتوكلمم اويلطا لب 2م دج متنا اماف هبلطت ملاعلا مما هلك اذه نال * اومتبت الو

 اوطعاو مكتعتما اوعيب * توكلملا مكيطعي نا رس دق مكابا ناف ريغصلا عيطقلا اهيا فخت ال # مكل يطعي هلك اذهو

 ثيعن 1 ب ا ا ا هوا اوت لل ل لا ع حج د
 نورظتني ,ساناب نيهبشتم اونوكو * ةدوقوم مكجرسو ةدودشم مكطاسرا نوكت د مكبولق نوكتي تلانبف مكزونك نوكت
 مهديس ءاج اذا نيذلا ديبعلا كيلوأ يبوط * تمقولل هل نوهتل عرقو ءاج اذا يك سرعلا نم عجري يقم مهديس

 وا ةيناثلا ةعجلا يف ءاج اذاف #* مهمدخ فقيو مهب ديو هطسو دشي هنأ مكل لوقا نيما نيظقيتسم مهدجبف
 يتاي ةعاس ةيا يف ملعي تدبلا بر ناكول هوملعا اذه #* ديبعلا كيلوا ايلا تول مهدجيف ةفلاغلا
 * اهنوفرعت ال ةعاس يف يتاي ناسنألا نبأ ناف نيدعتسم أاضيا مننا أونوكف + »* ضقني هتيب عدي الو ظقيتسي د ناكل قراسلا

 يذلا ميكعلا نيمالا ليكولا يرت وه نم بدرلا لاقف * عيمجلل ما لثملا اذه تلق انلا. بر اي سرطب هل لاقف
 لعف دق هدجيف هديس ءاج اذا يذلا دبعلا كلذ يبوط * هنيح يف مهماعط مهيطعيل هديبع ةديس ةميقي

 يطبي يديس نا هبلق يف ريرشلا دبعلا كلد لاق ناف * هلام عيمج ىلع همذقي هنا مكل لوقا نيما + يذكه

 ةعاسو هنظي 2 موي يف كبعلا كلذ ديس يتايف 9 ا ا ءادبيو همودق
 دعتسي ملو هديس ةدارا ملعي يذلا دبعلا كلد اماف * نينموللا ريغ عم هبيصن لعجتلو هطسو نم هقشيف اهملعي 3

 يلدعا نم لك نآل.اريسي برضي برصلا هب بجوتسي ام لمعيو ملعي 4 يذلاو #* اريدك برضي هتدارا لمعي الو
 * اهمارطضا الا ديرأ امو ضرالا يلع اران يقلال تيج # ريثكب بملاطي اريثك عدوتسا يذلاو ريثك هنع بلطي اريثك

 + اقارتفا نكل مكل لوقا ال ضرالا يلع ةمالس يقلال تيج يننا نونظت له د لمكتل دهتج اناو اهغبطصا ةغبص يلو
 اهتنبا مالاو دابا نبالاو هنبا بالا فلاخي # ةثلث نانثاو ل دحاو تسيب يف ةسمخ نوكت نآلا نم
 نا م ا كا متيار اذا عمجلل لاق مث * اهتاج ةنكلاو اهتنك ةامعحلاو ابما ةئبالاو

 هجو .نوبرمت نوفرعت ,نييارع اي 2 نوكيف رح نوكيس متلق بونجلا مير تبه اذإو * كلذك نوكيف يتاي رطملا
 هف:بيقت اذا كلنا "ي مكسوفت لبق م قدصلاب نرهكمت ال اذاهلا توي ال تفك قامزلا اذه, رااو ءامتسلا
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 رهتسملا يلا كعندي مكاعحلاو مكاحلا يلا كلسوي اليل هنم هب صلختت ام قيرطلا يف طعاف سيبرلا يلا كممصخ
 * سلف رخا يدوت يتح كانه نم جرمخت ال كنا كل لوقا * نجلا يف يرهتسملا كيقليو

 رشع كلاثلا لصفلا لطلا 00

 عوسي مهباجاف * مهحابذ عم مهءامد سطاليف طلخ نيذلا نييليلجلاب هوربخاو موق هيلا ءاج نامزلا كلذ ٍفو
 ينكل الك # عاجرللا هذه مهباص اذا نييليلجلا عيمج نود ةاطخ مهدوحو اوناك نييليلجلا كيلوا نا نونظتا. الياف
 مهلتقف احوليس يف جربلا مهيلع طقس نيذلا رشع ةينامثلا كيلواو * نوكلهت كلذك مكعيمجن اوبوتت .مل نا مكل لوقا
 مكعيمجن اوبوتت مل نا مكنا مكل لوقا ينكل الك * ميلشرواب ناكسلا سانلا عيمج نود نيمرجم“ اوناك مهنا نونظتا
 ملف ةرمث اهيف بلطي ءاج همرك يف ةصرغم نيت ةرجش هل تمنا ناسنا لثملا اذه ميل لاقو د نوكلهت كلذك
 * ضرالا لطعت اليل اهعطقا دجا الف ةئيتلا هذه يف ةرمث بملطاو يتءا نينس ثلث هذ يه اه ماركلل لاقف * دجخيإ

 * اهعطقاف رمثت مأ ناف ةيتالا ةنسلا يفرمثت اهلعل #* اهحلصإو اهعلفال اضيإ هلسلا هذه اهعد بير اي الياق هباجاف
 ةينمن# تناكو ةنس ةرشع ٍقامث ذنم ضرم حوراهعم ةءارم !ذاو * تبسلا يف عماجملا دحا يف ملعي وه اميفو
 اهيل ددي عضوو * كلضرم نم ةلولح# تننا ةءارم اي الياق اهاهانو عوسي اهبلا رظنف + ةتبلا ميقتست نا ردقت ال

 عممجلا لاقو تببسلا موي اهءاربا عوسي نال بضغم وهو ةعامجلا سيير باجا # هللا تدجم تنقولل تساقتساف
 سيلا نييارم اي الياق برلا هباجاف * 42 تمبسلا موي يو نوفشتستو نوتات اهيفو اهيف لمعلا يغبني مايا هتس مكل
 اهطبر ميهربا ةنبا يه يتلا هذهو * هيقسيف بهذيو تمبسلا يف فلعلا نم هرامح وا هروث لح مكنم هحاو لك
 يزخا اذه لاق املو * تمبسلا موي يف طابرلا اذه نم قلطت نا لح ناك اما ةنس ةرشع ينامث ذنم ناطيشلا
 توكلم هبشت اذام لوقي ناك» د هئم تناك يتلا ةنسملا لامعالاب نوحرفي بععشلا عيمج ناكر هيمواقم عيمج
 ريط نكسي ةميظع ةرجش تراصو تممنف هناقسب يف اهعرزو ناسنا اهذخا لدرخ ةبح هبشت # اههبشا اذامبو هللا
 لايكا ةثلث يف هتءابخو ةءارم هتذخا اريمخ هبشت * هللا توكلم هبشا اذامب اضيا لاق مث #+ اهناصغا يف ءامسلا
 ليلق بر اي دحاو هل لاقف #* ميلشروا يلا اهجوتم ملعيو يرقلاو ندملا يف ريسي ناك. #* هعيمج رمتخاف ىيقد
 لوخدلا نوديري نيريثك نا مكل لوقا يناف' قيضلا بابلا نم لوخدلا يلع اودهجا * مهل لاتف نومي نيذلا مه
 بر اي نولوقتو بابلا نوعرقتو اجراخ نوفقت كلل دنعف بابلا قلغاو تيبلا بز ماق !ذاف * نوعيطتسي الف هنم
 ظ يف تمملعو انبرشثم كسمادق انلكءا نيلياق نودبت ذينيح * مثنأ نيا نم مكفرعأ 3 الياق مكبيجعف انل متفأ بر اي

 امل نانسالا ريرصو ءاكبلا ثيح # ملظلا ةلعف اي ينع اوفرصنا متنا نيا نم مكفرعا ام مكل لوقدف #* انعراوش

 برغملاو قرشملا نم نوتاي مث #* اجراخ نودرطت متناو هللا توكلم يف ءايبنالا لكو برقعيو قماو ميهربا اورظنت
 هيلا ءاج مويلا كلد ينو * نيلوا نورخآلاو نيرخا نولوألا ريصتو د هللا توكلم يف نوكتيف نميتلاو لامشلاو
 اذهل اولوقف اوضما مهل لاقف * كلتق ديري سدوريه ناف انهاه نم بهذاو جرخا هل اولاقو نييسيرفلا نم سانا
 !دغو مويلا لمعا نا يل يغبنيو * لمكا كثلاثلا مويلا فو !دغو مويلا ءافشلا متاو نيطايشلا جرخا اذناه بلعتلا

 نيلسرملا ةمجارو ءايبنالا ةلتاق اي ميلشروا ميلشرول ”* ميلشروا ىرع اجراخ كلهي يبن ال هناف بهذا يتالا ينو
 انيب مكل كرتا اذناه # اوديرت ملف هيحانج تمص هخارف عمج رياطك كينب عمجا نأ تدرا ةرم مك اهيلا

 ظ - * بمرلا مساب يتالا كرابم اولوقت يتح نالا نم يفنورت ال مكنا مكل لوقا ابارخ
 رشع عبارلا لصنلا ' ْ

 ناسناب اذآو »+ هنودصري اوناك », أربخ لكءايل تبس يف نييسيرفلا ءاسور دحا تميب يلا لخد امل ناكو

 اوتكسن دل لا لربع ل ل ل * همادق ناك قستسمع



 يلا دحا ابو نك 5 نوريخت# 00 6 ني رمدملل الشم لاقف * اذه نع هرييج

 لوقيف هاياو كاعد يذلا يتايف * هيلع كنم مركا ادحاو كانه اعد دق هلعلف ةعامجهلا لوا يف كحت الف سرع

 | 0 لرلا  مل 3 يا ساو حا اس لوب د عد كل

 ل كدءاقدصا عدت الف ها وا ا + عفتري عاتي نم لكو عضني عفتري نم لك

 نيكاسملا عدا ةميلو ترعدص !ذا نكل # ةافاكم هملل نوكعف «تلنوعدي مهلعلف كناريج ءاينغأ الو كبراقا الو كتنوخا

 املف * نيقيدصلا ةمايق يف نوكت كتازاجسو كنوفاكي ام مهل سيل ىذا كلابوطو »* .نايمعلاو نيدعقعلاو ,افعضلاو
 ةميظع ةميلو عنص ناسنا هل لاقف # هللا توكلم يف ازبخ لكءاي نمل يبوط لاتف هعم نييكتملا دحا اذه عمس.
 قرتعتس ميم اودين * دعم نيتي لك ادوهف ارلاعت نيوعسملل لرقي .ءاشعلا -تمقو مهبع لسراف #* نيريثك اعدو

 دق رخآ لاقو * ينيفعت نإ كلاساو هرظنو هيلا جورغلا يلا ينوعدت ةرورصلاو القح تيرتشا يلا لاق لولاف
 92 كلذ لحالو ةارم تيجوزت دق رخآ لاقو # يديفعت نأ كلاسأ اهبرجأ ضام اناو رقب جاوزا ةسمخ تميرتشا

 عراوشو قيرطلا يلا اعرسم يرخآ هدبعل لاقو تيبلا بر بضغ ذيديح اذهب هديس ربحاو دبعلا يتاف يضفمأ

 مب ترما ام تملعف دق ديس اي دبغلا لاقف # انهاه يلا نيدعقملاو نايمعلاو نيزوعملاو نيكاسملا عداو ةنيدملا

 لوقا #* يتيب يئثميل اولخدي نا مهرطضاو تاجايسلاو قرطلا يلا جرخا دبعلل ديسلا لاقف * ناكم اضيا انهاهو
 * مهل لاقو تغتلاف هعم اقلطنم ريبك عمج ناكو * .اشع يل قوذي نيوعدملا سانلا كيلوا نم دحاو الو هنا مكل

 نمو #* اذيملت يل نوكي نا ردقي الف هسفن يتح معن هتاوخأو هتوخاو هينبو هتارماو هماو هابا ضغبي الو يلا تاي نم

 بسعتو لوا سلجب الفا اجرب يئبي نأ ديري مهتم نم + اذيملت يل نوكي ناردقي اف يفعبتيو هيبلص لمحت ال

 * هب نويزهتسي نودبي نيرظانلا لكف هلامك يلع ردقي ملو ىساسالا عضو اذا اميكل * هلمكي ام هل لهو هتقفن

 اللا سلج الفا رخا كلم ةبراحم يلا يضمي كلم يأاوا + هلامك يلع ردقي ملو ءانبب ءادب ناسنالا اذه نا نولوقيو

 لسيو السر لسري هنم اديعب ماد امف آلاو < افلا نيرشع يف هيلا يناوملا يقلي نا فلا ةرشعب عيطتسي له ركفيو

 دسف ناف ململا وه ديج # اذيملت يل نوكي نا ردقي الف هل ام لك ضفري مل نأ مكنم دحاو لك اذكهف »* همالص

 ظ +« عمسيلف ناتعماس نانذا هل نم اجراخ حرطي نكل ملصي ةلبزملل الو ضرالل ل * ملمي اذامب .ململا

 رشع سماخلا لصفلا 1

 لك.ايو ةاطخلا لبقي اذه نيلياق ةبتكلاو نويسيرفلا رسدتف #» هنم اوعمسيل ةاطغلاو نيراشعلا عيمج هنم اندو
 ةعسنلا تلرتي سيلا دحاو اهنم فلتيف فورخ ةيام هل مكنس لجر يا # ابطا لثملا اذه لاقف * مهعم
 يلا هب يتايو # احرف هيبكتم يلع هلمح هدجو اذاف #* هدجحا ينح لاضلا بلط يف يضميو ةيربلا يف نيعستلاو
 يف حرف نوكي هنأ مكل لوقا * لاصلا ينورخ يدوجول اعيمج يعم اوحرفا مهل لوقيو هناريجو هءاقدصا اوعويو هيب
 اهل ةتاررم ةيارو #» هبوت يلا نوجاتح ال نيذلا اقيدص نيعستلاو ةعستلاب حرفلا نم رثكأ بوتي دحاو طاخب .امسلا

 تمعد هتدجو اذاف »* هدجت يتح ةدهتج« هبلطتو اهتيب سنكتو اجارس دقوت سيلا, دحاو اهبنم فلتي مهارد ةرشع

 .مادق ميظع حرف نوكي يذكه هنا مكل لوقا * فلاتلا يمهرد يدوجول يعم نحرفا ةلياق اهتاراجو اهيابحا

 نسم يبيصن ينطعا هبا اي هيبال امهرغصا لاقف # نانبا هل ناك ناسنا لاقو * بوتي دحأاو طاخ هللا ةكيالم

 كاانه هلام"ددبو ةديعب دالب يلا رفاسو .يش. لك رغصالا نبالا عمج ليالق مايا دعبو #* هلام امهئيب متل كلام

 ءامظع نم لجر يلا عطقن عطقناو ل ل ل ا ل ا



 ريزانغلا تنناك يثألا بونرختلا نء هنطب ءالمي نا يبهتشي ناكو + ريزانخ يعريل هلقح يلا هلسراف دالبلا كلت
 موقا »+ اعوج كلها انهابف اناو زبخلا مهنع لصفي يبال ءارجا نم مك لاق نطفت املف #* كلذ يعي الف هلكءات
 ينلعجا نكل انبا كل اعدا نا ىنهتسمب ىسلو #* كمادقو .ءامسلا يف تاطخا هبا اي هل لوقاو يبا يلا يضماو
 هبا اي هنيا هل لاقف_“* هلبقو هقنتعاو عرساو شكحتف هوبا هرظن ديعب وه اميفو هيبأ يلا ءاجو ماقف * كيارجا دحاك

 دوسبلاو يلوالا ةلجلا اومدق هديبعل هوبا لاقف #* انبا كل يعدا نا ىهتسمب تمسسلو كمادقو ءامسلا يف تاطخا
 اذه ينبا نال .* حرفنو لكءانو هوحبذاو فولعملا لجتلا اومدقو : * هيلجرل ءاذحو هدي يف امتاخ هوطعاو الجاع اهايا

 اتاوصاةعمسو تيبلا نم. بزقو ءاج املف لقحلا ين ربكالا هنبا ناك»و د نوحرفي اودبو دجوف الاضو شاعف اتيم ناك
 هنال فولعملا لجعلا كوبا ميدو مدق كلخا نا هل لاقف د اذه ام هلاسو نايتفلا دحا اعد # اصقرو ةقفتم

 ملو كممدخا ةنس نم مك الياق هابآ'باجاف # هيلا بلطو هوبا جرف لخدي نا دري ملو بضغف # افاعم هلبق |
 عم كللام لكا يذلا اذه كدبأ ءاح املف نإ ياقدصأ عم هب معنتال ادبأ ايدج ينطعت ملو طق هةيصو كل فلاخأ

 رسن نا يغبنيو * كل وهف .يش لكو نيح لك يعم تنا ينب اي هل لاقف »* فولعملا لجتلا هل تمحبذ ةانزلا
 ١ * دجوف الاضو شاعف اتيم ناك اذه كاخا نأل حرفلو

 اذه ام هل لاقو هاعدتساف هلام ددبي هنا هدنع هب يعسن ليكو هل ناكو اينغ ناك ناسنا هذيمالنل لاق مث
 اذا عنصا اذام هسفن يف ليكولا لاقف # اليكو دعب يل نوكت ال كناف كلتلاكو .باسح ينطعا كدع عمسا يذلا
 تجرخ اذا يتح عنصا !ذام تمملع دق * لوستا نا يصتساو ةحالفلا عيطتسا تسلو ةلاكولا يديس ينم ذخا
 لاقف *  كيلع يديسل مك لوألل لاقو هديس ءامرغ نم ادحاو ادحاو اعدف # مهتويب يف ينولبقي ةلاكولا ينع

 هيام لاقف كيلع مك تناو رخالل لاق مث * نيسمخ بتكاو اعرسم سلجاو كباتك ذخ هل لاقف اتيز زيفق ةيام
 مكحا رهدلا اذه ينب نآل عنص ةمكحب هنال ملظلا ليكو برلا حدمف * نينامث بتكاو كباتك ذخ هل لاقف احت رك
 مهلاظم يلع مكنولبقي متذفن ١ذا يك ملظلا لام. نم ءاقدصا مكل اوذختا مكل لوقا اضيا اناو * مهليج يف رونلا ينب نم
 ريبغ متنك ناف * ريثكلا يف اضيا ملاظ ليلقلا يف ملاظلاو ريثكلا يف اضيا انيما نوكي ليلقلا يف نيمألا # ةيدبالا
 ال د مكل ام مكيطعي نمف ءانما ريغ مكل سيل اميف متنك ناو * قحلا يف مكنمتاي نمف ملظلا لام يف ءانمأ

 اودبعت نا نوردقت ال رخآلا ضفريو دحاولا عيطيو رخآلا بحاو دحاولا ضغبي نا الأ نيبر دبعي نأ دحا عيطتسي

 يلا .ايبنالو سومانلا # هللا مادق لوذرم سانلا يف مظعتملا نال مكبولقب فراع هللاو سانلا مادق مكسوفن نوكزت

 نم لطبي نأ نم لهسا ضرالاو ءامسلا لاوزو * رطضم ابهيلأ دحا لكو هللا توكلمب رشبي ذينيح هنمو انحوي
 * ناز وهف اهجوز نم ةقلطع جوزتي نم لكو نازوهف يرخآ جوزتيو هتارم قلطي نم لك * دحاو فرح سومانلا
 دنع احورطم ناك رزاعل همسأ ناك نيكسمو * هنيزب موي لك معدتي ناكو ناوجرألاو ريركلا سدليو اينغ ناك لجر
 بالعلا تنناكو ينغلا كلد ةديام نم طقسي يذلا تاتفلا نم هنطب .المي نأ يهنشي ناكو #* حورقلاب ابورضم هباب

 ينغلا كلذ اضيا. تام مث ميهربا نضح يلا ةكيالملا هتلمح نيكسملا كلذ .تام املف * هحورق سهلتو يتات

 ميهربا هبا اي الياق يدانف * هنضح يف رزاعلو دعب نم ميهربا رظنف ميحجلا يف بذعم وهو هينيع عفرف : ربقو
 اي ميهربا هل لاقف * بيهللا اذه يف بذعم ينال يناسل هب دربي ءامب ةعيصأ فرط لبيل رزاعل لسراو ينمحرا

 عمو »* بذعت تناو انهاه ميرتسي وهف نآلاو هيالب يف رزاعلو كتايح يف كتاريخ ىكلبق دق تكا ركذا ينب
 هتللاسا هل لاقف # انيلا تلانه نم الو مكيلا انهاه نم روبعلا يلع دحا ردقي ال ةميظع ةوه مكنيبو انئيبف هلك اذه



 *« باذعلا اذه عضوم يلا اضيا اوتاي اليل مبا دهشي يتح ةوخا ةسمخ يل ناف د يبا تيب يلا هلسرت نا ةبا اي
 تاومالا نه دحاو مهيلا سمي مل نأ ميهربأ هبأ اي ال هل لاقف * مهنم نوعمسيف ءايسنالاو يسوم مهدنع ميهربأ هل لاقف

 رشع عباسلا لصفلا

 يف يحر رجح قلع ول هل ريخ * هلمق نم كثلوكشلا يتءات يذلل ليولاو تلوكشلا يتءات فوس هذيمالثل لاق مث

 ههناف تكلرخا كيلا ءاطخا نا نآلا اورظنا * راغصلا ءالوه نم ادحاو ككشي نا نم لضفا رحملا يف مرطيو هقنع
 رفغان بيات انا لوقيو تاعفد عبس كيلا عجرو مويلا يف تارم عبس كيلا ءاطخا ناو #* هل رفغان بات ناو

 هذهل نولوقت متنكل لدرخ ةبح لثم اناميا مكل ناكول برلا مهل لاقف د اناميأ اندز برلل لسرلا لاقف #* هل
 يرتا لقحلا نم ءاج ناف يعري وا ثرح دبع هل مكنم نم #* مكعيطت تناكف رحبلا يف يمرغناو يلقتنا ةزيمجلا
 برشاو لكأ يتح ينمدخاو كيوقح ندشاو هلكءا ام يل ددعأ هل لوقي سيلوأ د* كتاف دعصا تنقولل هل لوقي

 . متنا كلذك #* نظا ام هب رمأ ام لعف ام دنع لصف دبعلا كلذل لهف * برشتو تننا لكءات كللذ دعب نمو

 ميلشروا يلا قلطنم وه امنيب ناكو #* ائيلع بج ام انلمع امنا نولاطب ديبع انا اولوقف هب مترعا املك متلعف اذا

 »* ديعب نم اوفقوف صرب لاجر ةرشع هلبقتسا يرقلا يدحا ىلا لخاد وه امنيبو د ليلجلاو ةرماسلا نيب زاتجا
 نوقلطنم مه اميفو ةنهكلل مكسوفن اوراف اوبهذا مهل لاقو رظنف * انمحرا ملعملا عوسي اي نيلياق مهتاوصا اوعفرو
 هل اركاش هيمدق دنع ههجو يلع رخو # هلل ادجمم ميظع توصب عجر رهط دق هنا مهدحا يأر املف د اورهط

 اذه الخام هللا اودجيو اوعجريل اودجوي ملا * ةعسنلا نياف اورهط دق ةرشعلا سيلا عوسي لاقف * ايرماس ناكو
 هللا توكلم يتءات ينم نويسيرفلا هلاس املف * كصلخ كناميا ضماف مق هل لاق مث * سنجلا بيرغلا
 مث #* مكلخاد هللا توكلم اه كانه وا انه يه هذ يه لاقي الو #* دصرب هللا توكلم يتءات سيل الياق مهباجا
 انهاه وه اذوه مكل اولاق ناف * نورت الف ناسنالا نبا مايا نم ادحاو اموي اورت نا نوهتشت مايا يتاتس هذيمالتل لاق

 رشبلا نبا نوكي كلذكف ءامسلا تمحن يضيف ءامسلا يف رهظي قربلا نا امك هناف د اوعرست الو اوبهذت الف تائه وا
 نبا مايا يف نوكي كلذك حون مايا يف ناك امك» * ليجلا اذه نم لذريو ةريثك امالا لبقي اذه لبقو #* هموي يف

 نافوطلا ءاجن ةنيفسلا يلا حون هيف لخد يذلا مويلا يلا نجوزتيو نوجوزتيو نوبرشيو نولكاي اوناك مهنأل #* رشبلا
 يذلا مويلا يلا * نوئبيو نوسرغيو نورتشيو نوعيبيو نوبرشيو نولكءاي طول مايا يف ناك امك. + عيمجلا كلهاو
 هيف رهظي يذلا مويلا .يف نوكي كلذك * مهعيمج كلهاف تميربكو ران ءامسلا نم رطماف مودس نم طول هيف جرخ

 لقحلا يف ناك نم اضيأ كلذكو اهذخاي لزني ال تيبلا يف هتلاو مطسلا يف ناك نم مويلا كلذ يف د ناسنالا نبا

 مكل لوقاو * ابيحي اهكلبي نمو اهكلهيلف هسفن صلخ# نا دارا نم # طول ةارم اوركذا  هيارو يلا عجري الف
 ذخوت اعيمج نانعطت ناتنثا نوكتو * رخالا كريو دحاولا ذخوي دحاو ريرس يلع نانثا نوكي ةليللا كلت يف نا
 لاقف بر اي نيا يلا نيلياق هوباجا »*رخالا ثرتيو دحاولا ذخوي لقعلا_ين نانثا * يرخالا كردتو ةدحاولا

 * روسنلا عمتجت كانهف ةنِهلا نوكت ثيح مهل

 رشع سماثلا لصفلا .

 *  سانلا نم يعتسي الو هللا فاخ ال ةنيدم يف ضاق ناك لاق # اولمي الو نيح لك اولصيل الثم مبل لاق مث
 دعبو نامز يلا ءاشي نكي ملو * ينملظ نمم ينفصنا هل لوقتو هيلا يتات تنناكو ةلمرا ةنيدولا كلت يف تناكو
 اليل اهل مقتنا ينبعتت ةلمزالا هذه نوك نكل » سانلا نم يبحتسا الو هللا فاخا ال تنك نا هسفن يف لاق كلذ
 هيراتغمل مقتني نا يرحا هللا سيلفا * ملظلا ضاق لاق ام اوعمسا برلا لاق مث * ينبعتتل نيح لك يلا يتات



 اناميا دج يرتا ناسنالا نيا ءاج اذا اعيرس مهل مقتني هنا مكل لوقا معن د مهيلع ينءاتيو اليلو اراهن هنوعدي نيذلا
 يلا ادعص نالجر . * لئملا اذه ةيقبلا نورقتحيو نوقيدص مهنا نولوقي ماوقأ لجا نم مهل لاق مث * ضرألا يلع
 ينال كركشا نا مهللا هسفن يف اذهب يلصي فقوف يسيرفلا اماف #* راشع رخآلاو يسيرف امهدحا ايلصيل لكيبلا
 عيمجي رشعاو عوبسا لك يف نيموي موصا #*راشعلا اذه لثم الوراجفلا ةملظلا نيبصاغلا سانلا يقاب لثم تسسل
 ةردص يلع برضي ناك نكل ءامسلا يلا هيذيع عفري نا ءاشي الو ديعب نم امياق ناكف راشعلا كلذ اماف * يلام
 عضتي هسفن عفري نم لك نآل كاذ نم.ربا هقيب يلا, لزن اذه نا مكل لوقا * يماخ يناف يل رفغأ مهللا لوقيو
 مهاعدف + مهورمنا ذيملتلا مهرصبا املف مهيلع هدي عضيل انايمص هيلا اومدق مث * عفتري هسفن عضي نم لكو

 لبقي 2 نه نأ مكل لوقا نيمأ * .ءاوج لبمل هللا توكلم ند مهوعنمت الو يلا نوت ءاي نايبصملا اوعد لاقو عوسي

 + دبالا ةايح ثررال لعفا !ذام ملاصلا ملعملا اهيأ الياق ءاسورلا نم دحاو هلءاسف # اهلخدي ال يمص لثم هللا توكلم
 ال قرست آل لتفت ال نزت ال اياصولا فرعت تينا د هدحو هللا الا اهلاص سيلو احلاع يل لوقت اذاما عوسي هل لاقف
 هل لاق اذه.عوسي عيمس املف * يابص نم اهتظفح دق اهلك هذه لاقف وهاماأ * كلماو كابا مركا روزلاب دهشت
 كلذ عمس املف * ينعبتاف لاعتو ءامسلا يف ازنك كللذ كلل نوكيل نيكاسملل هطعاو كل املك عب كزوعت ةدحاو
 + هللا توكلم اولخدي نا لاومالا مهل نيذلا يلع رسعي فيك لاقف هنزح عوسي ملعف د ادج ايفغ ناك هنال نزح
 * صلخ# ناردقي نمف اوعمس نيذلا لاقف #* هللا توكلم ينغ لوخد نم رسيال ةربالا بقث يف لمهلا لوخد نأ
 * كانعبتو انل .يشن لك انكرت دق نه اه سرطب هل لإق هللا دنع عاطتسم وهف سانلا دنع عاطتسي ال يذلا لاقف
 * هللا توكلم لجا نم ادالواوا ةأارم وا ةوخا وا نيدلاو وا الزفم كرتي دحا نم ام هنا مكل لوقا نيما مهل لاقف
 اه.مهل لاقو رشع ينثالا هيلا رضحا مث #* دبآلا ةايح يتالا رهدلا ينو رهدلا اذه يف ةريثك افاعضا :ضوعلا لانيو الا
 هب نوزهيو مسالا يلا ملسي هنال * ناسنألا نبا يلع ءايبنالا يف بوتكملا عيمج لمكيو ميلشروا يلا نودعاص نضن

 مالكلا اذه ناكو ءايش اذه نم اومهفي ملف »+ ثلاثلا مويلا ين موقيو هنولتقيو هنوبرضيو »* هيلع نولفتيو متشيو
 * لوستي قيرطلا جراخ اسلاج يمعا اذإو احيرا نم برق املو * مهل هلوقي ام نوملعي اونوكي ملو مهنع ايفخم
 دواد نب عوسي اي الياق خرصف #* زياج يرصانلا عوسي نا هوربخاف # اذه ام لاسف زاتملا عمجلا توص عمسف
 هيلا مدقي نا رماو عوسي فقوف * ينمحرا دواد نبا اي احايص دادزاف تكسيل نومدقتملا هرهتناف * ينمحرا
 كناميأ رصبا عوسي هل لاقف *رصباأ نأ بر اي لاقف كلب ممدصا نا ديرت ام الياق # هلءاس هنم برق املف

 ظ * هللا نوححاسي اوار نيذلا بعشلا عيمج ناكو هلل ادجخع هعبتو تنقولل رصباف * كصلخ

 رشع عساتلا لصفلا

 عوسي يري نأ بلطيو # اينغ ناكو نيراشعلا سيير ناك ءاكز همسا لجرب !ذاو : * احجرا يف ازاتم« لخد املو
 ازاتجع ناك هنال هاريل ةزيمج يلع دعصو اعرسم مدقتف #* ةماقلا ريصق ناك هنال عمجلا نم ردقي ملو وه نم ملعيل
 * كتيب يف نوكأ نأ يغبني مويلاف لزناو عرسا ءاكز اي هل لاقو عوسي هيلا رظن عضوملا كلذ يلا يتنا املف + اهب

 .عوسي هل لاقف * فاعضا ةعبرا هضوعا ءايش هتبصغ نمو يلام ففصن نيكاسملا يطعا ديس اي اذناه برلل لاقو
 ناك نسم يجنيو بلطي ءاج امنا رشبلا نبا نآل + ميهربا نبا اضيا هنآل تيبلا اذه لهال صالخلا بجو مويلا

 * ترقولل رهظت هللا توكلم نا نونظي اوناكو ميلشروا نم برق امل الثم مهل برض اذه نوعمسي مه اميفو # الاض
 هل ديبع ةرشع يعدتساف * دوعيو هسفنل كلملا ذخايل ةديعب ةروك يلا بهذ فيرش سنج وذ ناسنا الياق
 السر هرثا يف اولسراف هنوضغبي هتنيدم لها ناكو * يتافاوم نيح يلا .الوه ين اورجلا مهل الياق ءانمأ ةرشع مهاطعأو

 هةيضفلا مهاطعا نيذلا هديبع هل يعدي نا رما. عجرو كلملا ذخا املف  انيلع اذه كلمي نأ ديرن ام نيلياق



 حلاصلا دبعلا اهيا اديج هل لاقف # .انما ةرشع راص دق كانم ديس اي لاقو لوالا .ءاجن # اورج دق ام فرعبل
 ةسمخ راص دق كانم ديس اي لاقو يناثلا ءاجو د ندم رشع يلع ناطلس كلل نوكي ليلقلا يلع انيما تيقلا
 ين يدلع عوضوم كثاانم نأ ديس اي لاقو رخاآلا ءاجن 7 ندم سفح يلع نوكت تننأو رخالل لاقف ' * ,انمأ

 . كلمف نم:هل لاقف * عرزت مل ام دصعتو عيضت مل ام ذخءات ساق نابسنا ثمنا ذا كننم تنفخ ينال * ليدنم
 يلع ينصف عدت مل اناملف * عرزا مل ام دصحاو عما مل ام ذخا ايساق الجر ينا تفرع امل وسلا دبعلا اهيا كديدا
 * ءانمأ ةرشع هل يذلل هوطعاو انملا هبم اوعزنا مايقلل لاق مث #* اهحابرا عم اهاضاقتاو يجا تمنكو ةدبام

 * هنم ذخوي هعم يذلاف هل سيل نمو يطعي هل نم لك نا مكل لوقا مهل لاقف »#* ءانما ةرشع هدنع ببر اي هل اولاقف

 يضم اذه لاق اأملف * يمءادق مهوحب لاو انهاه مهب ٍنوتا مهيلع كللعا نأ اوديري مل نيذلا كليلوأ يادعا اماف

 لسرا نوتيزلا لبج يعدي يذلا لبجملا دنع اينع تيبو' يجاف تسيب نم برق امل ناكو #+ ميلشروا يلا ادعاص
 هالعف طق ناسنا هبكري مل اطوبرم اشحح نادهتف امكماما يتلا ةيرقلا هذه يلا ايضما الياق .* هذيمات نم نينثا
 امك ادجوف نالسرملا بهذ املو » هيلا جاتح برلا نا اذكه هل الوقف هنالجأ اذامل دحا امكل لاق ناف * هب ايتاو

 * هيلا جات برلأ نأ ميل الاقف : * شحجلا نالت !نامل هبابرا امبل لاق شحجا نال امه امينو * امبل لاق
  قيرطلا يف مهبايث اوطسب نورهسي مه اميفو * هيلع عوسي اوبكرو شحما يلم امهبايث ابقلاو عوسي يلا هب اهتاو
 لجأ نم ميظع توصب هللا نوحبساو نوحرفي ذيمالتلاو ءالملا عهمج ءادب نوثيزلا لبج ردحن»م نم برق املو
 ناو # العلا يف دجمملاو ءامسلا يف مالسلا بيرلا مساب يتالا كلملا ترابم نيلياق . * اورظن يتلا ثاوقلا عيمج
 ءالوه تمكس نا مكل لوقا الياق مهباجا * كلذيمالت رهتنا ملعم اي هل اولاق عمجلا نيب نم نييسيرفلا نم اموق
 ةمالسلا نم 'هيف كلل ام' مويلا اذه'يف تمملع ول * لاقو ابيلع يكب ةنيدملا رظنو برق املف * ةراجبعلا تقطن
 كوابعا اهيف كبب طيميو كلملاغم كوادعا يقلي مايا يتات فوسو #* كينيع نع يفخ دق هناف نآلا اماف

 نامز يملعت مل كنال رجح يلع ارجح كيف نوكرتي الو كين كينبو كنوبلقيو #* ةيحان لك نم كنورصاحبو
 تيب وه يتيب نأ بوتكم مبل لاقو د هيف نورتشيو نوعمبي نيذلا جرخ# ءادب لكيبلا لخد املو #* تكدهعت

 برعشلا اومدقسو ةبتكلاو ةنيكلا ءاسور ناكو لكيهلا يف ملعي موي لك ناكو * صوصلل ةراغم ةومتلعج متناو ةالصلا
 0| * هلم عمسي هب اقلعتم ناك بعشلا عيمج نآل نوعنصي ام اودجس ملن # هكاله نوبلطي

 ْ نورشعلا لصفلا

 هل اولاقو د جويشلاو باتكلاو ذنهكلا .اشوور فتون رشبيو لكيهلا يف بمعشلا ملعي وه دإ مايألا دحأ يف ناكو
 ,* يوبيجاف ةملك نع مكلسا انا الياق مهباجاف * ناطلسلا اذه تلطعأ نم وا اذه لعفت ناطلس ياب انل لق
 ءامسلا نم انلق نأ اولاتو ضعب عم مهضعب رواشتن مهاما »* سانلا نم ما ءامسلا نس تمناك انحوي ةيدوضعمأ

 * يبن وه انحوي نا اونقيت مهنال ادمجري بعشلا عيمج ناف سانلا نم انلق ناو. * هب ونموت مث اداملف انل لوقي
 لوقي .ادبو #* اذه لعفا ناطلص ياب مكل لوقأ انا او عوسي مهل لاقف * يه نيا نم ملعن ام نيلياق اوباجاف

 نيلامغلا يلا ادبع لسرا نامزلا يفو  اريبك انامز رفاسو نيلامع يلا هعفدو امرك سرغ ناسنا لثملا اذه بسعشلل
 * اغراف هولسراو هومتشو ةوبرضف رخآ ادبع لسراو اضيا داعف # اغراف هولسراو نوصاركلا هبرضق مركلا رامث نم ةوطعيل
 . ةوءار اذا مهلعل بيبحلا ينبا لسرأ عبصا ام مركلا بير لاقف # دوجرخاو رخالا اوحرجن املاث :لسراو اًضيا داعو
 ةوحرخاف د هثاريم انل ريصيو هلئقن اولاهت ثراولا وه اذه اولاقو منيب اورواشت نوماركلا دار املف «  هلم نويهتحي

 نيرخآ يلا مركلا عفديو نيماركلا كلوا كلهيف يتءاي سيلا * مركلا بر مهب عدصي ادامف هولتتو مركلا جراخ
 سار راص اذه نونابلا هلذر يذلا رجلا نأ بوتكملا اذه وه اما لاقو مهيلا رظنف اذه نوكي ال اولاق اوعمن املف
 . ةبتكلاو ةنهكلا ءاسور بلطف  هرسكي هيلع طقسي نم لكو ضضرتي رجبعا كلذ يلع طقسي نم ىلك '* ةيوازلا
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 ةودصرف * لثملا اذه لاق مبلجا نم هنأ 7 00 اوناحن ةعاسلا كلت ين هيلع مهيدياأ اوعضي نأ

 اي نيلياق هولاسف + يلاولا ةنطلسو ءاسورلا ١ ةوملسيو ةملكب ب هوديصيل نيقيدصلاب نيهبشتم سيساوج هيلا واضرار

 ةباتكلاو ةروصلا هذه نمل لاقف ةوراخ ارانيد نورا * يننوبرجت اذامل' مل لاق فركب لع اماث * ال ما رصيقل ةيزجلا
 بعشلا ماما ةملكب هوعقوتسي نا اوردقي ملو الا اي يل * رصيقل اولاق

 ملعم اي نيلياق ةولءاسو * ةمايق تمسيل نولوقي نيذلا ةقدانزلا نم موق هيلأ ءاج مك د * اوتكسو هباوح نم اربهتف

 ناكو + هيخال اعرز مقيلو هتءارم هوخا ذخءايلف خا هل ناكو اعرز كلرتي ملو ةءارم فلخو دحا تام نا انل بتك يسوم

 يلا كلذكو ثلاثلاو #* دلو ريغب تامو يناثلا اهب جوزت مث # دلو ريغب تامو ةءارم لوالا جوزتف ةوخا ةعبس اندنع

 دق ةعبسلا نآل ةءارماب نوكت مهنم نمل ةمايقلا يفف د اضيا ةارملا تتتام اريخاو # ادلو اوكرتي ملو اوتامو عباسلا

 رهدلا كلذ اوقحتسا نيذلا كيلوا اماف * نجوزتيو نوجوزتيف رهدلا اذه اونب اما عوسي مبل لاقف # اهوجوزت

 .ينبو هللا ينبب نوريصيو ةكيالملا لثم نوريصي لب نوتومي ال مهنال * نجورتي الو نوجوزتي ال تاومآلا نم ةمايقلاو
 هلاو ىنما هلاو ميهربا هلا انأ هلا برلا لوقل. ةقيلعلا ف يسوم كلذب يبنا دقف نوموقي يتوملا نأ اماف # ةمايقلا

 انسح ملعم اي نيلياق ةبنكلا نم موق باجاف * نويحت هب مهعيمج نأل ءايحأ لب يتوم هلا سيل * بوقعي

 دوأدو دوه دواد نبأ ميسملا نأ لاقي فيك مهل لاق مث * ,يش. نع هولاسي نا دعب اورجهتسي ملو * تملق

 دوأدف + كيمدق تم كءادعا عضا يتح 7 يرمي نع نحا ير حالا ريمازملا باتك يف لوقي

 نا نوبححا نيذلا ةبتكلا اورذحا #* هذيمالتل لاق عمسي هعيمج بعشلا اميفو د#* هنبا وه فيكف هبر هيمسي

 نولكءاي نيذلا * ميالولا يف تءاكتملا ليازاو عومجلا يف سلاجهملا رودصو قاوسالا يف مالسلا نوبحتو للحلاب اوشمي
 * ةنوديد مظعا نوذخ,اي مف مهت اولص ليوطت ةلعب لمارالا تويب

 نورشعلاو يداحلا لصفلا
 * نيسلف تلانه تمقلا دق ةنيكسم ةلمرا اضيا يءارو * لكيهلا ةنارخ يف مهئيبارق نوقلي ءايدغأ يلا رظن مث

 0 ياا م ءالوه نال * مهعيمج نم رثكأ تقلا دق ةنيكسملا ةلمرالا هذه نأ مكل لوقا نيا اق

 اب نيزم هنا لكيبلا نع نولوقي موق اميفو # اهتايعل اهل ناك ام حيمج تقلا اهزاوعا عم هذهو لضفي
 هرلاسف * مدييو الا رجح يلع رجح هيف كرتي ال مايا يتءات فوس هنورت يذلا اذه »* لاق مراغملابو ناسعلا
 نيريثك ناف اولضت ال اورظنا مهل لاقف #* نوكت نأ روعالا هذه تمبرق ادا ةمالعلا امو اذه نوكي يتم ملعم اي نيلياق

 اذه ناف اوعزجت الف نتفلاو بورهلاب متعمس اذاف د مهوعبتت الف برق.دق نامزلاو وه انأ نا نيلياق يمساب نوتءاي
 نوكتو' * ةكلمم يلع ةكلممو هما يلع ةما موقت مهل لاق ذينيح * ءاصقنالا تءاي مل نكل اللا نوكي نأ عمزم

 مهيديأ نوعضي هلك اذه لبقو #* ءامسلا نم ةميظع تامالعو فواه*و ءابوو عوج نوكيو عضاوم فن ةميظع لزالز
 مكل نوكتف »* يمسأ لجل نم ةالولاو تراها يلإ مكنومدقيو نوهسلاو عماجملا يلا مكنوملسيو مكنودرطيو مكيلع
 يلع مكنوبساني نيذلا ردقي ال ةمكحو امف ذ مكيطعم يناف * هب نوهتكت امب اومتبت 7 21 مكبولق يف اوعصف »* ةداهش

 نونوكتو * 0 لحقيو .اقدصالاو براقالاو ةوخالاو .ابالا نم نوملست بفوسو #* اهنع باوجلا الو اهتمواقم
 متيءار اذلو * مكسوفن نونثقت مكربصبو * * تلليت 2 مكرر نم ةرعشو * يمسأ لجأ نم .دحا لك نم نيضغبم
 لابخلا يلا نوبرهي ةيذرهيلا يف نيذلا ذينيح # اهبارخ اند دق هنا اوملعا ذيذيع دونجلا اهب طاحا دق ميلشروا
 + بوتكم وه املك متيل ماقتنالا مايا يه هذه نل * اهنولخدي ه2 روكلا يف نيذلاو اجراخ 'نورفي ابطسو يف نيذلاو

 يف نوعقيو .* بمعشلا اذه يلع طغسو ضرالا يلع نوكت ةميظع ةدش نال مايالا كلت يف تاعضرملاو يلابعلل ليولا .

 يف تامالع نوكتو #* ممألا نامز لمكي ينح ممالا نم ايطوم ميلشروا نوكتو ممالا لك نم نوبسيو فيسلا مف



 مهنم سانا سوفن جرختو #* لزالزلاو رحبلا توص لوه نم ممالل قيض ضرالا يلع ثدحلو موملاو رمقلاو سمشلا
 باعجلا يف ايتا ناسنالا نبا نورظنتو * برطضت ءامسلا تاوق نال ةنوكسملا يلع يتءاي ام راظتناو فوغلا نم
 مث * اند دق مكصالخ ناف قوف يلا أورظناو مكسوور اوعفراف نوكت نأ هذه تادب أداف #* ميظع دمحت» تاوق عم

 متنا كلذك #* اند دقت فيصلا نأ اهنم متملع تمعنيا اذا #* راجشالا لك يلاو ةنيتلا يلا اورظنا الثم مهل لاك
 يتح لوزي ال ليجلا اذه نا مكل لوقأ نيما #* تمبرتقا دق هللا توكلم نا اوملعا انياك هلك اذه متياور اذا اضيا

 مامتهاو ركسلاو عبشلا نم مكبولق لقكت اليل اونطفت * لوزي ال يمالكو نالوزي ضرالاو .امسلا»و #* هلك اذه نوكي
 اورهساف # اهلك ضرالا هجو يلع سولجلا لك يلع يتءاي. فلا لثم هنال * هنغب مويلا كلذ مكيلع لبقيف ةشيعملا

 يف ملعي رابنلا يف ناكو * ناسنالا نبا مادق اوفقتو اهلك ةنياكلا رومالا هذه نم اوتلفت نا اوردقتل اولصو نيح لك
 يف هيلا نوهلدي بعشلا عيمج ناك» #* نوتيزلا لبج يعدي يذلا لبجلا يف ميرتسيف جرخ# ليللا ينو لكيهلا
 .* هنم أاوعمسيل لكيبلا

 نوزشعلاو يناثلا لصفلا
 * بعشلا نوفاخأ اوناكو هنوكلهي فيك ةبتكلاو ةنهكلا ءاسوور بللط * ,مصفلا يمسفلا ريطفلا ديع برق املو

 ةيتكلاو ةنيكلا ءاسوور ملكو يضمف *رشع ينثالا نم ناك يذلا يلويرخسالا يعدي يذلا !دوهي يف ناطيشلا لخدف
 نع ادرفم مهيلا هملسيل ةصرف بلطي ناكو ركشف #* ةضف هوطعي نا هعم اوررقو اوحرفف * مهيلا هملسيل دنجلاو
 : * هلكءانل مصفلا انل ادعاف ايضما الياق انحويو سرطب لسراف * مصفلا هيف مبذي يذلا ريطفلا موي ءاجن »* عمجلا
 تميبلا يلا هاعبتا ءام ةرج لماح لجر امكاقليسف ةنيدملا امتلخد اذا امهل لاقف د دعن نأ ديرت نيا هل الاقف

 :> يذيمالت عم مصفلا هيف لكا يذلا يتحار عضوم نيا كل لوقي ملعملا نا تميبلا برل وقف * هلخدي يذلا

 تنتاك .املف * مصفلا ادعاو امهل لاق امك ادجوو اقلطناف »* كانه ادعاف ةشورفم ةميظع ةيلع امكيري كاذو
 ' مكل لوقا يملا لبق مصفلا مكعم لكا نا تيبتشا ةوهش مهل لاقف + لسرلا رشع ينثالا هعمو ءاكتا ةعاسلا
 ينناف #* مكنيب اهومستقاف هذه اوذخ لاقو ركشو اساك لوانت مث * هللا توكلم يف لمكي يتح اضيا هنم لكا ال ينا

 رسكو ركشف ازبخ ذخا مث # هللا توكلم يتءات يتح ةمركلا هذه ةرمث نم نآلا ذم بدرشا 4 يننا مكل لوقا

 لاق ءاشعلا دعب نم اضيا ساكلا كلذكو * يركذل هولعنا اذه مكنع لدبي يذلا يدسج وه اذه لاقو. مهاطعأو

 نباو * ةدياملا يلع يعم ينملسي يذلا دي اه» + مكلجا نم كفسي يذلا يمدب ديدجلا دهعلا يه ساكلا هذه

 لعني مهنم يرت نم منيب نولياستي اودبف #* هملسي يذلا ناسنالا كلذل ليولا نكل عمزم وه امك ضام ناسنالا
 نوعدي مهيلع نوطلسملاو مهتاداس مه ممالا تولم نا مهل لاقف د ربكألا مهنم نم ةرجاشم مهنيب تناكو * اذه

 ربكا اميأ * مداخلاك مدقملاو ريغصلا لثم ريصي مكنم ريبكلا نكل كلذك سيلف متنا أاماف »ب ميلا نوئسعملا

 انا * يبراجت يف يعم متربص نيذلا متناو * مداحلاك مكطسو يفف انا اماف يكتملا سيلا مدخت يذلا ما يكتملا
 اونيدتف يسارك يلع اوسلجتتو يتوكلم يف يثديام يلع يعم اوبرشتو اولكءانل 0 * توكلملا يبا يل ررق امك مكلدعا
 تمبلط اناو *« ةطنهلاك مكلبرغي نا لءاس'دق ناطيشلا اه ناعمس ناعمس برلا لاق مث  ليارسا طبسرشع ينثا
 | كعم يضما نا دعتسم انا بر اي لاقف * كتوخا تو عجراف اضيا تناو كناميا ينفي الا كننع
 ال كنا تارم ثلث ٍنركنت .يتح مويلا كيدلا ميصي ال هنا سرتب اي كل لوقا هل لاقف * توملا يلاو نجسلا

 .ناك نم مهل لاق ءيش. الو اولاقف # ءايش متزوعا له ءاذح الو دوزم الو سيك ريغب مكتلسرا امل مبل لاق مث * ينفرعت
 مكل لوقا #* افيس رتشيلو هبوث عبيلف .فيس هل سيل نمو دوزم هل ناك نم اضيأ كلذكو هعم هقبيلف سيك نآلا هل
 انهاه بير اي هل اولاقف د لامك هل يلجال بتك يذلا نال ةمثلا عم يصحا يننا يف لمكي فوس بوتكملا نا
 يلا يبتنا املف * هذيمالت اضيا هعبتو نوتيزلا لبح يلا يضمو ةداعلاك جرخ مث 2 * نايفكي مهل لاقف نافيس
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 دل

 نا هبا اياالياق »+ الصر هيدبكر يلع رخو ره ةيمر وحن مهنع درفناو  ةبرجتلا اولخدت اليل اولص مهل لاق ناكملا
 ناكو هيوقيل .اممسلا نم كلالم هل رهظف + نوكت تلديسم لب يتيشم سيل نكل ساكلا هذه ينع ربعتلف ءاشت تملك

 نم اماين مهدجون ذيسلاتلا يلا ءاجو ةالسلا نم ماقو * ضرالا يلع الزان طيبعلا مدلاك هقرع راصو ارتاوتم يلصي
 | يمسملاو عمج اذاو ملكتي وه امهفو * براجتلا اراخدت اليل اولصف اوموق نومانت !نامل مهل لاقو مهظقياف + نزعل
 نبا ملست ةلبقبا. ادوهي اي عوسي هل لاقف # هلبقو عوسي نم اندف مهمادق يثمي ناك رشع ينثألا دمحأ الوهبي

 سيير دبع مهم فصحأو برضف »+ تفيملاب ببرضنا. بر اي هل اولاق ناكام هعم نيذلا ياءراملف د* ناسنالا

 ءاسصور نم هيلا اواح نيذلل لاقو ه» اهاربان هنذا سملو تففكأ الياق عوسي باجا  ينميلا هلذا عطقف ةئنبكلا

 ناكو ةنهغلا سيير تموب يلا هب اواجو دوذخاف «* ةملظلا ناطلسو مكتعام يه هذه نكل مكيديا يلا اودمت ملو لكيهلا

 مما ةيراجح هتارر املف * ميطسو اسلاج سرطب ناكو اوسلجو رادلا طسو اران اومهرضاف * ديعب نم هعبتي سرطب
 ةءأر اضيأ ليلق دعب مث 3 هفرعا ام ةاءرم اي لاقو ركناف »* هعم ناك اضيأ اذه تللاقو هتزيم ,وضلا دنع اسلاح

 اذه اقح الياق رخا. لوقلا هيلع ررك ةعاس دعب مث وه انا ام ناسنا اي سرطب لاقف مهنم اضيا تنا لاقف رخآ».
 تفقلاف * كليدلا حاص ملكتي وه اميفو لوقت ام بفرعا ام ناسنا اي سرطب لاقف * يليلج هنال هعم ناك اضيا
 * تداعفد فثسلث ينركنت مويلا كيدلا ميصضي نأ لبق هنأ هل هلاق يذلا برا مالك سرطب ركذف سرطب يلا رظنو برلا

 هنوبرضيو ههجو نوطغيو  هنوبرضيو هب نورهي اوناك عوسي اوكسسا نيذلا لاجرلاو + ارم ءاكب يكبو اجراخ سراب جرف
 عممتجا رابنلا ناك املف #* ةريثك ءايشاب اضيا هيلع نورقفي اوناكو »* كبرض يذلا نم انل بنت نيلياق هنولاسيو

 نع هسلاجج ناسنالا نبا نوكي نلا نسو 0« يفرلخت ملو قربيمت ملف مكتلام ناو * اونموت ملف مكل تملق نأ مهل
 يلا انتجاه ام اولاقف + ره انا ينأ نولوقت مقنا مهل لاقف هللا نب كلنا عص دقف مهعيمج لاقف #* هللا ةرق نيعي

 * هيف نم انعمس دق ادن] ةدابش

 ظ نورشعلاو ثلاثلا لصفلا

 نأ عسشميو انئما بسلقي اذه اندجو انأ نيلياق هيلع نوفرقي اءدبو * سطاليف يلا هب اواجو هرساب مهعيمج ماقف
 ىننا اليات هباجاف وبيلا كللم تنناا الياق سطاليف هلاسف * كلملا ميسملا هنا لوقيو رصيقل ةيزجهلا يطعت'
 هنأ نولوقيو .نوددشتي اوناكو * ةملع ناسنالا اذه يلع دجأ مل انا عمجلاو ةنهكلا ءاسرل سطاليف لاقف * تلق
 وها لاس ليلهملا سطاليف عمس اهلف # انهاه يلا ليلجلا نم .ادتباو ةيذوهيلا عيمج يف ملعي نا بعشلا شفي
 * مايالا كلت يف ميلشرواب اضيا ناك هنال سدوريه يلا هلسرا سدوريه ناطلس نسم هنا ملع املف * يليلج لجر

 نا اوجري نلكو هنع هعمسي ناك اهل ليوط نامز ذم ةاري نا يهتشي ناك هنأل ادج حرف عوسي يار امل سدوريه ناو
 * هيلع نوفرقي ةيعكلاو ةنهكلا ءاسوور ففقوف * .يثب هب ملف ريثك مالك نع هلءاص د»* اهلمعي هيأ هنم نياعي

 ذم سدورمهو سطاليف بحاصتق + سطاليف يلا هلسراو ارمح ابايث هوسبلاو هب أورهتساو هدنجو سدوريه هرقتحاو
 مهسمدق مهل لاقو * بمعشلاو ءاسوورلاو ةنهكلا ءامظع سطاليف اعدف * لبق نم ةرادع امهنيب ناك نآل مويلا كلذ
 ام ميمح نم هلع ناسنالا اذه يف دجا ماف مكساما هنع ىص# دق !ذناه» بعشلا دري نمك لجرلا اذه يلا
 * هقلطاو هبدوأ اناو »* توملا هب ىمتسب لمع هل سيل ادوهاهو انيلا هلسرا هنال افيا سدوريه الو »* هب ةهنوفرقت

 كاذو # نابنرب انل قلطاو اذه ذخ نيلياق عمجلا لك اصف #* ديعلا يف اريسا مبل قلطي نا ةداع مهل تنناكو

 + عوسي قلطي نأ داراو ىطاليف اضيا مهادان مث  ةنيدملا يف ناك يذلا لتقلاو نتفلا لجا نم نجلا يف حرط
 هبدوا. كتدوملا بسجوت ةملع هيلع دجا ملف اذه عنص رش يا هثلاث مبل لاتف  هبلصا هبلصا نيليات اوخرصف مه امأ

 ل



 مكشف # ةنهكلا ءاموؤرتاوصاو ميئاوصا تدتشاو هبلصي نا هنولاسيو ةيلاع تاوصاب نوه اوناكف + هقلطاو

 امك عوسي ملساو اوبلط اهك نتفلاو لذقلا لجا نم سبح يذلا كلذ مهل قلطاو ه* مهضرغ نوكي نا سطاليف
 فلخ بيلصلا هرلمهف يئاوريقلا ناعمس يعدي لقعلا نم اييابع ادنعاو اوكمسما هب نوقلطنم مه امنيبو * اودارا

 نهيلا عوسي تفتلاف + هيلع نمو هنبدني نك يتاوللا ةوسنلا عم هعبتي بعشلا نم ريبك عنمج ناكو * عوسي
 ركاوعلل يبوط اهيف نلقت مايا يتءاتس هنبل * نكدالوا ىلعو نكيلع نيكبا نكل يلغ نيكبت 4 ميلشروأ كتئاخب اي لاق

 نولعغي اولاك ناو #* انيطغ ماكاللو انيلع يعق لابجلل ناقت ذينيح د* عضرت مل يتلا يدكلاو دلت مل يتلا نوطبلاو
 عضوم يلا اواج اهلف * التقيل يدر يلماغ نيرخآ نينثاب ةعم اؤاجو * سبايلاب نوكي !كاحهف بظرلا نوعلاب اذه

 ال مهناق مهل رفغا با اي عوسي لاقف * هراسي نع رخاو هئيمي نع دخاو رشلا يلماع عم هوبلم تانهف ةمهحجلا
 نؤلوقيو هب نوزهتسي اضيأ ءاسووراا ناكو رظني مياق بعشلاو # اهيلع اوغرشقاو هبايث مهعيب اومسدقاو نولعغي ام نوردي
 هب نوزهتسي اضيا دنجملا ناكر + بهتنعلا هللا نبا ميسعلا وه ناك نأ هسغن سلخلف نيزخا صلخ دق هنا

 . ناك هعم ابلص نيذللا يدرلا يلماع نم دخاوو #* كرهيلا كلم وه اذه نا ةيناربعلاو ةيمورلاو ةينانويلاب بيوتكم
 انك ىلا هللا فانت اما الياق هربتناو رخآلا هباجاف #* اناياو كلسفن يذف ميسملا ىمنا ىسنك نا الياق هيلع بفدج
 لاق مث # ايدر ءايش عنصي ملف اذه اماف انعنص اهل ىمتسن امك انيزوج لدعب نحو + فحاولا مكحلا اذه ىمضت
 ف يعم نوكت مويلا كلنا تكلل لوقأ نيمأ عوسي هل لاقف * كتؤكلم ف تيجح الإ بر اي يركذا عوسيل

 تمملظاو »#* ةعساتلا ةعاسلا تمقو يلا اهلك ضرالا تشف ةعلظ ناو ةسداسلا ةعاسلا قمقو ناك دت) * سودرفلا

 لاق املو يحور عضا كيدي يف هبا اي الياق لاع توصب عوسي ماضو # هطسو نه لكيهلا رتس قشناو سعشلا
 عومجلا لكو د اقيدص ناسنالا اذه ناك دقل اقح لاقو هللا دجمم ناك ام ةياهلا دياق يار اعلف * حورلا ملسا اذه

 اديعب امايق هفراعم عيمج ناكو : مهرودص يلع نوقدي مهو اوعجر ناك ام اوذياع امل رظغملا اذه اورضح نيذلأ
 * اقيدص اعحلاص ناكو يار اذ اناسنا ناك فسوي همسا الجر اذاو + اذه نيءار ليلجلا نم هنعبتي نك يتاؤللا ةوسنلاو

 موي ناكو * دحا هيف ترت نكي ملو هتحأ دك ربق يل هغضوو نادك ةفافل يف هفلو هكرنأ مث * عومي دمج هلاض
 املف + هدسج عضو فيكو ربقلا نرصبا ليلجلا نم هنعبت يتاللا ةوسنلاو * يثمبسلا هحابص نوكي يذلا ةعدج

 نورشخلاو عبارلا لسفلا

 رجلا ندجوف *رخآ ةوسن نهعمو هنددعا يذلا بيطلا نبعمو ربقلا يلا نيتا ادج اركاب توبسلا دحا ينو
 دق نللجر اذاو اذه لجا نم تاريمتم نه اميف نكو # عوسي دسج ندج ملو نلخدف #* ربقلا نع جرحد دق
 وه سيل * تاومالا عم يلا نبلطت اذامل نبل الاقف ضّرالا يلا نههوجو نسكنو نفح قربي سابلب نهب افقو
 سانا يديا يف ملسي نا يغبني ناسنالا نبا نا لاقو # ليلجلا يف وهو نكملك املثم نركذا ماق دق نكل انهاه

 هلك اذهب رشع دحالا نربخأ ربقلا نم نعجر املو + همالك نركذف »* ثلاثلا مويلا يف موقيو بلصيو ةاطخ
 اذه ناكو * لسرلل اذه نلقو نهعم نم رياسو بوقعي ما ميرمو انويو ةيلدجملا ميرم نك» # نيقابلا عيمجو
 ٠ يضمخ ةدرفم ةعوضوم بايثلا يارف الخاد علطتو ربقلا يلا عرساو سرطب ماقو * هوقدصي ملو وزهلاك مهدنع مالكلا
 نيتس وهن ميلشروا نم ةديعب ساومع اهمسا ةيرق يلا مويلا كلذ يف نارياس مهنم نانثا اميفو . * ناك امم ابجتتم
 عوسي امهنم برق نالاستيو ناملكتي امه اميفو د تناك يتلا رومالا عيمج لجا نم نابطاحنت# اناكو #* ةولغ
 هب هيحاص امكدحا ملكي يذلا ماكلا اذه ام امبل لاقف * هتفرعم نع امهنيعا بججح دق ناكر * امهعم يشمو



 ريزانغلا تناك يثالا بونرخغلا نء هنطب ءالمي نا يهتشي ناكو +*ريزانخ يعريل هلقح يلا هلسراف دالبلا كلت
 موتا + اعوج كلها انهابف اناو زبخلا مهنع لصفي يبال ءارجا نم مك لاق نطفت املف * كلذ يطعي الف هلكاات
 ينلعجا نكل انبا كل اعدا نأ ىمتسمب نسسلو * كمادتو ءامسلا يف تاطخا هبا اي هل لوقاو يبا يلا يضماو
 ةبآ اي هنيا هل لاقف.٠ * هلبقو هقنتعاو عرساو عتف هوبا هرظن ديعب وه اميفو هيبا يلا ءاجو ماقف * كيارجا دحاك
 درسبلاو يلوالا ةلحلا اومدق هديبعل هوبا لاقف # انبا كل يعدا نأ ىمتسمب تسلو كمادتو ءامسلا يف تاطخا
 اذه ينبا نال ,* حرفتو لكءانو هوحذاو فولعملا لجعلا اومدقو ' * هيلجرل ءاذحو هدي يف امتاخ هوطعاو الجاع اهايا

 اتاوصاةعمسو تميبلا نم. بزقو ءاج املف لقحلا ين ربكالا هنبا ناكو * نوحرفي اودبو دجوف الاضو شاعف اتيم ناك
 هنال فولعملا لمعلا كوبا مبذو مدق تاخا نا هل لاقف د اذه ام هلاسو نايتفلا دحا اعد د اصقرو ةقفتم
 . ملو كمدخا ةنس نم مك الياق دابا باجاف #* هيلا بلطو هوبا جرخف لخدي نا دري ملو بضغف * افاعم هلبق
 عمم كلام لكا يذلا اذه كنبا ,اج املف * ياقدصا عم هب معنتال ادبا ايدج ينطعت ملو طق ةيصو كل فلاخا
 رسن نا يغبنيو * كل وهف .يش لكو نيح لك يعم تنا ينب اي هل لاقف * فولعملا لجتلا هل تمحبذ ةانزلا
 1 * دجوف الاضو شاعف اتيم ناك اذه تلاخا نآل حرفلو

 1 رشع .سداسلا لصفلا ؛

 أآذه ام هل لاقو هاعدتساف د» هلام ندبي هنأ هدنع هب يعسف ليكو هل ناكو اينغ ناك ناسنا هذيمالتل لاق مث

 أذا عمصا اذام هسفن يف ليكولا لاقف # اليكو دعب يل نوكت 9 كناف كتلاكو .باسح ينطعا كنع عمسا يذلا

 تجرخ اذا يتح عنصا !ذام تمملع دق * لوستا نا يصتساو ةحالفلا عيطتسا تسلو ةلاكولا يديس ينم ذخا
 لاقف »* كيلع يديسل مك لوالل لاو هديس ءامرغ نم ادحاو ادحاو اعدف # مهتويب يف يننولبقي ةلاكولا ين

 هيام لاقف كيلع مك تنناو رخآلل لاق مث * نيسمخ بتكاو اعرسم سلجاو كباتك ذخ هل لاقف اتيز زيفق ةيام
 مكحا رهدلا اذه ينب نآأل عنص ةمكح هنال ملظلا ليكو برلا حدمف * نينامث بتكاو كباتك ذخ هل لاقف احمت رك
 مهلاظم يف مكنولبقي متذفن اذا يك ملظلا لام نم ءاقدصا مكل اوذختا مكل لوقا اضيا اناو * مهليج يف رونلا يب نم
 ريغ متنك ناف * ريثكلا يف اضيا ملاظ ليلقلا يف ملاظلاو ريثكلا يف اضيا انيما نوكي ليلقلا يف نيمالا # ةيدبالا
 ال * مكل ام مكيطعي نمف ءانما ريغ مكل سيل اميف متنك ناو * قحلا يف مكنمتاي نمف ملظلا لام يف ءانما
 أودبعت نا نوردقت 2 رخالا ضفريو دحاولا عيطيو رخآلا بحاو دحاولا ضغبي نأ الا نيبر دبعي نأ دحا عيطتسي

 نيذلا متنأ مهل لاقف + هب نوزهتسي اودبف هلك اذه اوعمس املف ةضفلل نيبحع نويسيرفلا اوناكو د* لاملاو هللا

 يلا ءايبنالا»و سومانلا # هللا مادق لوذرم سانلا يف مظعتملا نال مكبولقب فراع هللاو سانلا مادق مكسوفن نوكزت
 نم لطبي نأ نم لهسا ضرالاو ءامسلا لاوزو #*رطضم ابهيلا دحا لكو هللا توكلمب رشبي ذينيح هنمو انحوي

 * ناز وهف اهجوز نم ةقلطم جوزتي نم لكو ناز وهف يرخآ جوزتيو هتارم قلطي نم لك #* دحاو فرح سومانلا
 دنع احورطم ناك رزاعل همسا ناك نيكسمو #* هتيزب موي لك معنتي ناكو ناوجرالاو ريرحلا سبليو اينغ ناك لجر
 بالعلا تنناكو ينغلا كلد ةديام نم طقسي يذلا تانفلا صم هدطب .ءالمي نا يهنشي ناكو 37 حورقلاب ابورضم هاب

 ينغلا كلذ اضيا- تام مث ميهربا نضح يلا ةكيالملا هتلمح نيكسملا كلذ :تام املف * هحورق سعلتو يتات

 ميهربا هيل اي الياق يدانف * هنضح يف رزاعلو دعب نم ميهربا رظنف ميحجلا يف بذعم وهو هينيع عفرف 0 ربقو
 اي ميهربا هل لاقف * بيهللا اذه يف بذعم يننال يناسل هب دربي ءامب هعبصا فرط لبيل رزاعل لسراو ينمحرا

 عمو » بذعت تنناو ادهاه ميرتسي وهف نآلاو هيالب يف رزاعلو كتايح يف كتاريخ تملبق دق كنا ركنا ينب
 كلاسا هل لاقف # انيلا لانه نم الو مكيلا انهاه نم روبعلا ىلع دحا ردقي ال ةميظع ةوه مكنيبو اننيبف هلك اذه



 * باذعلا اذه عضوم يلا اضيأ اوتاي اليل مهبل دهشي يتح ةوخا ةسمخ يل ناف * يبا تيب يلا هلسرت نا ةبا اي
 يو نا ربحا روس د 0 00 بينما ريس رولا و

 رشع عباسلا لصفلا

 يف يحر رجح ىلع ول هل ريخ + هلمق نم تاوكشلا يتءات يذلل ليولاو تلوكشلا يتءات فوس هذيمالتل لاق مث 0

 ههناف تلوخا كيلا ءاطخا نا نالا اورظنا #* راغصلا ل ل يف حرطيو هقنع
 رفغان بيات انا لوقيو تاعفد عبس كيلا عجرو مويلا يف تارم عبس كيلا ءاطخا ناو #* هل رفغاف بات ناو

 م رس ا و ع ا يا * اناميأ اندز برلل لسرلا لاقف * هل .
 يرتا لقحلا نم ءاج ناف يعري وا ثررح دبع هل مكنم نم هب مكعيلاب ينال رخل ل ىورتلاو ملا ةريمعلا
 رانا لكا نع ينمقح ار تايوقح وحار هكا اجل كانغ[ 1 لوفي نسل لا »* كتاف ىعصأ تمقولل هل لوقي

 . متنا كلذك #* نظا ام هب رما ام لعف ام دنع لضف دبعلا كلذل لبف »* برشتو تمنا لكءات كلذ دعب نمو
 ميلشروا يلا قلطنم وه امنيب ناكو * انيلع بج ام انلمع امنا نولاطب ديبع انأ اولوقف هب مترما املك متلعف اذا

 » ديعب نم أاوفقوف صرب لاحر ةرشع هليقتسا يرقلا يدحأ يلا لخاد وه امئيبو * .ليلهلاو ةرماسلا نيب زاتجا

 نوقلطنم مه اميفو ةنهكلل مكسوفن اوراف اوبهذا مهل لاقو رظنف #* انمحرا ملعملا عوسي اي نيلياق مبهتاوصا اوعفرو
 هل اركاش هيمدق دنع ههحو يلع رخو # هلل ادجعمم ميظع توصب عجر رهط دق هنا مهدحا يأر املف د: اورهط

 اذه الخام هللا اودمس#و اوعجريل اودجوي ملا * ةعستلا نياف اورهط دق ةرشعلا سيلا عوسي ل * ايرماس ناكو
 حيا ينم نويسيرفلا هلاس املف * كصلخ كناميا ضماف مق هل لاق مث »* سنجلا بيرغلا
 * مكلخاد هللا توكلم اه ثانه وا انه يه هذ يه لاقي الو + دصرب هلا توكلم يتءات سيل الياق مهاجا

 ا وه اذوه مكل اولاق ناف * نورت الف ناسنالا نبا مايا نم ادحاو اموي اورت نا نوهتشت مايا يتاتس هذيمالتل لاق
 رشبلا نبا نوكي كلذكف ءامسلا تمحت يضيف ءامسلا يف رهظي قربلا نا امك هناف د اوعرست الو اوبهذت الف تاده وا

 نبا مايا يف نوكي كلذك حون مايا يف ناك امك» * ليجلا اذه نم لذريو ةريثك امالا لبقي اذه لبقو #* هموي يف
 نافوطلا ءاهن ةئيفسلا لا جون هيف لخد يذلا مويلا 2 نحجورتيو نوجورتيو نوبرشيو نولكءاي اوناك مهن ب رشبلا

 يذلا مويلا يلا * نونبيو نوسرغيو نورتشيو نوعيبيو نوبرشيو نولكءاي طول مايا يف ناك امك» + عيمجلا كلهاو
 هيف رهظي يذلا مويلا .يف نوكي كلذك »* مهعيمج كلهاف تيربكو ران ءامسلا نم رطماف مودس نم طول هيف جرخ
 لقا يف ناك نم اضيا كلذكو اهذخاي لزني ال تميبلا يف هتلاو مطسلا يف ناك نم مويلا كلذ يف * ناسنالا نبا

 مكل لوقاو # ابيح اهكلبي نمو اهكلبيلف هسفن صلخ# نا دارا نم د طول ارم اوركذا # هيارو يلا عجري الف
 ذخوت اعيمج نانعطت ناتنثا نوكتو *رخالا كرتثيو دحاولا ذخوي دحاو ريرس يلع نانثا نوكي ةليللا كلت يف نا
 لاقف ببر اي نيا يلا نيلياق هوباجا *رخالا كرتيو دحاولا ذخوي لقحلا_ يف نانثا * يرخالا كرتتو ةدحاولا

 وبلا ضيا كاني ايلا ىلا نيكس

 رشع سماثلا لصفلا

 »* سانلا نم يمهتست 2و هللا فا ال هئيدم يف ضاق ناك لاق + اولمي 9و نيلح لك اولصيل الثم مهل لاق مل

 دعبو نامز يل ءاشي نكي مو # هيمو نارا دي هيلا يا تنور ورا ةنيدملا كلت يف تناك

 راما طل ا يرحا هللا سيلفا ٠ + ملظلا فاق لاق ام اوعتتسا بيلا لاق م + ينيعتتل نينح لك يلا يات



 اناميا دج يرتا ناسنالا نبا ءاج اذا اعيرس مهل مقتني هنأ مكل لوقا معن د مهيلع ينءاتيو اليلو اراهن هنوعدي نيذلأ
 يلا ادعص نللجر . * لثملا اذه ةيقبلا نورقتحلو نوقيدص مهنا نولوقي ماوقأ لجا نم مهل لاق مث * ضرألا يلع
 ينال كركشا ا مهللا هسفن يف اذهب يلصي فقوف يسيرفلا اماف #* راشع رخالاو يسيرف امهدحا ايلصيل لكيبلا
 عييمج رشعاو عوبسا لك يف نيموي موصا #*راشعلا اذه لثم الو راجفلا ةملظلا نيبصاغلا سانلا يقاب لثم تسسل
 ةردض يلع برضي ناك نكل ءامسلا يلا هينيع عفري نا ءاشي الل ديعب نم امياق ناكف راشعلا كلذ اماف * يلام
 عضتتي هسفن عشري نم لك نآل كلذ نم ربا هتيب يلا. لزن اذه نا مكل لوقا * يلماخ يناف يل رفغا مهللا لوقيو
 مهاعدف * مهورهنا ذيمللتلا مهرصبا املف مهيلع هدي عضيل انايبص هيلا أاومدق مث * عفتري هسفن عضي نم لكو

 لبقي ال نه نأ مكل لوقا نيمأ ه»* ءاوه لثمل هللا توكلم نآأل مهوعنمت الو يلا نوتءاي نايبصلا اوعد لاثو عوسي
 + بالا ةايح كثيرال لعفا اذام ملاصلا ملعملا اهيا الياق ءاسورلا نم دحاو هلءاسف # اهلخدي ال يبص لئثم هللا توكلم
 ال قرست ال لتقت ال نزت ال اياصولا ففرعت تهنا د هدحو هللا الا اهللاص سيلو احلاص يل لوقت !ذاما عوسي هل لاقف
 هل لاق اذه .عوسي عممس املف + يابص نم اهتظفح دق اهلك هذه لاقف وه امأ * كلماو ثلبا مركا روزلاب دبشت
 كلذ عمس املف #* ينعبتاف لاعتو ءامسلا يف ازنك تللد كلل نوكيل نيكاسملل هطعاو كل املك عب كزوعت ةدحاو
 + هللا توكلم اولخدي نا لاومالا مهل نيذلا يلع رسعي فيك لاقف هنزح عوسي ملعف * ادج ايفغ ناك هنأ نزح

 * صلخيل ناردقي نمف اوعمس نيذلا لاقف # هللا توكلم ينغ لوخد نم رسيإل ةربالا بقث يف لمجلا لوخد نأ
 * كلانعبتو انل .يشب لك انكرت دق نه اه سرطب هل لاق # هللا دنع عاطتسم وهف سانلا دنع عاطتسي 4 يذلا لاقف
 * هللا توكلم لجا نم ادالواوا ةارم وا ةوخا وا نيدلاو وأ الزغم كرتي دحا نم ام هنا مكل لوقا نيما مهل لاقف

 اه.مهل لاقو رشع ينثالا هيلا رضحا مث # دبالا ةايح يتالا رهدلا ينو رهدلا اذه يف ةريثك افاعضا ضوعلا لانيو الآ
 هب نوزهيو معألا يلا ملسي هنا * ناسنالا نبا يلع .ايبنالا يف بوتكملا عيمج لمكيو ميلشروأ يلا نودعاص ضن

 ملكلا اذه ناكو ءايش اذه نم اومبهفي ملخ »+ ثلاثلا مويلا يف موقيو هنولتقيو هنوبرضيو د هيلع نولفتيو متشيو
 * لوستي قيرطلا جراخ اسلاج يمعا اذإو امحجررا نم ببرق املو * مهل هلوقي ام نوملعي اونوكي ملو مهنع ايفخ“
 كواد نب عوسي اي الياق حرصف # زياج يرصانلا عيسي نا هوربخاف #* اذه ام لاسف زاتممملا عمجلا توص عمسف
 هيلا مدقي نا رماو عوسي فقوف #* ينمحرا دواد نبأ اي احايص دادزاف تكسيل نومدقتملا هرهتناف + ينمحرا
 كناميا رصبا عوسي هل لاقف *رصبا نا بر اي لاقف كلب منصا نا ديرت ام الياق * هلءاس هنم برق املف

 ) + هللا نوحجسي اوار نيذلا بعشلا عييمج ناكو هلل ادهم هعبتو تقولل رصباف * كصلخ

 رشع عساتلا لصفلا
 عوسي يري نأ بلطيو # اينغ ناكو نيراشعلا سيير ناك ءاكز همسا لجرب !ذاو : * احجرا يف ازاتمح» لخد امل
 ازاتجم ناك هنال هاريل ةزيمج يلع دعصو اعرسم مدقتف  ةماقلا ريصق ناك هنال عمجلا نم ردقي ملو وه نم ملعيل
 * كتيب يف نوكا نأ يغبني مويلاف لزناو عرسا ءاكز اي هل لاقو عوسي هيلا رظن عضوملا كلذ يلا يتنا املف # اهب
 ءاكز بفقوف * يطاخ لجر تسيب لخد هنا اولاقو اومقمقت كلذ مهعيمج رصبأ املف د احرف هلبقو لزنو عرساف

 'عوسي هل لاقف »* فاعضا ةعبرا هضوعا ءايش هتبصغ نمو يلام فصن نيكاسملا يطعأ ديس اي اذناه برلل لاقو

 ناك نسم يجنيو بلطي ءاج امنا رشبلا نبا نل * ميهربا نبا اضيا هنآل تيبلا اذه لهال صالغلا بجو مويلا

 هل ديبع ةرشع يعدتساف »* دوعيو ةسفنل كلملا دخايل ةديعب ةروك يلا بهذ ةنرش سدنج ود ناسنا الياق

 الر هرئا يف اولسراف هنوضغبي هتنيدم لها ناكر * يتافاوُم نيح يلا .الره يف اورجتا مهل اظياق .انمأ ةرشع مهاطعأو
 ةضفلا مهاطعا نيذلا هديبع هل يعدي نا رما. عجرو .كلملا ذخا املف * انيلع اذه كلمي نأ هيرن ام نيلياق



 حاصلا دبعلا اهيا اديج هل لاقف .#* ءانما ةرشع راص دق كانم ديس اي لاقو لوألا .اجن # اورج دق ام ففرعيل
 ةسمخ راص دق كانم ديس اي لاقو يناثلا ءاخو * ندم رشع يلع ناطلس كل نوكي ليلقلا يلع انيما تيقلا

 يف يدنع عوضوم كلنم نا ديس اي لاقو رخالا ءاجحن #* ندم سمخ يلع نوكت تمناو رخآلل لاقف '* .انما
 . كلمف نم:هل لاقف + عرزت مل ام دصعتو عضت مل ام ذخءات ساق نانسنا يملا نا كنم تنفخ ينال + ليدنم
 يلع ينضف عدت مل !ناملف * عرزا مل ام دصحاو عضا مل ام ذخا ايساق الجر ينا تفرع اهل ,وسلا دبعلا اهيا كنيدا
 * ءانما ةرشع هل يذلل هوطعاو انملا هبم اوعزنا مايقلل لاق مث * اهحابرا عم اهاضاقتا» يجا تسكو ةدبام
 * هنم ذخوي هعم يذلاف هل سيل نمو يطعي هل نم لك نأ مكل لوقا مهل لاقف #* ,ءانما ةرشع هدنع ببر اي هل اولاقف

 يم اذه لاق املف * يمادق مهوحذاو انهاه مهب ٍلوتا  مهيلع كللما نا اوديري مل نيذلا تليلوا يادعا اماف
 لسرا نوتيزلا لبج ىعدي يذلا لبججلا دنع اينع تميبو' يجاف تسيب نم برق امل ناكو #* ميلشروا يلا اذعاص
 هالهت طق ناسنا هبكري مل اطوبرم اشحج نادهتن امكماما يلا ذيرقلا هذه يلا ايضما الياق * هذيمالت نم نينا

 امك ادجوف نالسرملا بهذ املو * هيلا جاتحي برلا نا اذكه هل الرتف هنالجت !ذامل دحا امكل لاق ناف- * هب ايتاو
 * هيلا جاتحب برلا نا ميل الاقف : * شحجلا نالت ١نامل هبابرا امبل لاق شعجبا نامي امه امينو * امبل لاق
 * قيرطلا يف مهبايث اوطسب نورهسي مه اميفو : هيلع عوسي اوبكرو شحجلا يلع امهبايث ابقلاو عوسي يلا هب اهتاو
 لجا نم ميظع توصب هللا نوحعبسيو نوحرفي ذيمالتلاو ءالملا عيمج' .ادب نوتتزلا لبج ردحيم نم برق املو
 ناو # .العلا يف دجحملاو ءامسلا يف مالسلا ببرلا مساب يتالا كلملا ثلرابم نيليات اورظن يتلا ثاوقلا عيمج
 ءالوه تمكس نا مكل لوقا الياق مهباجا * كلذيمالت رهتنا ملعم اي هل اولاق عمجلا نيب نم نييسيرفلا نم اموق
 ةمالسلا نم 'هيف كل ام' مويلا اذه'يف تمملع ول 9 #* لاقو اهيلع يكب ةنيدملا رظنو برق املف * ةراجعلا تقطن
 كوابعا ابيف ىلب طيحلو كاملاعم كرادعا يتلي مايا يتنأت فوسو 3 كينيع نع يفخ دق هناف نالا اماف

 نامز يملعت مل كنال رجح يلع ارجح كيف نوكرتي الو كين كينبو كنوبلقيو #» ةيحان لك نم كنورصاحتو
 تميب وه يتيب نأ بوتكم مبل لاقو د هيف نورتشيو نوعيبي نيذلا جرخ# ءادب لكيبلا لخد املو * تدهعت
 بسعشلا اومدقسو ةبتكلاو ةنبكلا ءاسور ناكو لكيهلا يف ملعي موي لك ناكو * صوصلل ةراغم هومتلعج متناو ةالصلا
 | 0 هلم عمسي هب اقلعتم ناك بعشلا عيمج نآل نوعنصي ام اودجب ملن # هكاله نوبلطي

 ' نورشعلا لصفلا

 هل اولاقو # خويشلاو باتكلاو دنهكلا ءاشوور فقوف رشبيو لكيهلا ف بمعشلا ملعي وه كا مايالا دحأ يف ناكو
 ,* ينوبيجاف ةملك نع مكلسا انا الباق ميباجاف * ناطلسلا اذه تلاطعأ نم وأ اذه لعفت ناطلس ياب انل لق

 ءامسلا نم انلق نأ اولاتر ضعب عم مهضعب رواشتن مه اما * سانلا نم ما ءامسلا نم تناك انحوي ةيدوهعما
 * يبن وه انخوي نا اونقيت مينال ادمجري بعشلا عيمج ناف سانلا نم افلق ناو. * هب اونموت مل اناملف انل لوقي
 لوقي .ادبو د اذه لعفا ناطلص ياب مكل لوقا انا الو عوسي مهل لاقف * يه نيا نم ملعن ام نيلياق اوباجان
 نيلامغلا يلا ادبع لسرا نامزلا يو  اريبك انامز رفاسو نيلامع يلا هعفدو امرك سرغ ناسنا لثملا اذه بعشلل
 * اغراف هولسراو ةومتشو ةوبرضف رخآ ادبع لسراو اضيا ناعف # اغراف هولسراو نوصاركلا هبرضق مركلا رامث نم ةوطعيل
 . وبار اذا مهلعل بيبحلا ينبإ لسرأ عئصا ام مركلا بير لاقف د هوجرخاو رخآلا اوحرجن انلاث :لسراو اًضيا داعو
 ةوجرخاف د هتاريم انل ريصيو هلئقن اولاعت كثراولا وه اذه اولاقو منيف اورواشت نوماركلا هآر املف «  هلم نويهتجب

 نيرخا يلا مركلا عفديو نيعاركلا كلدلوا كلهيف يتءاي سيلا #* مركلا بر مهب عصي ادامف هولتقو مركلا جراخ
 نار راص اذه نونابلا هلذر يذلا رجبعلا نأ بوتكملا اذه وه اما لاقو مهيلا رظنف د اذه نوكي ال اولاق اوعمس املف
 ظ . ظ ةبتكلاو ةنهكلا ءاسور بلطف # هرسكي هيلع طقسي نم لكو ضضرتن رجا كلذ يلع طقسي نم ىلك * ةيرازلا



 ةودصرف * لثملا اذه لاق مهلجا نم هنأ 0 غال بمعشلا اوناخت ةعاسلا كلت ين هيلع مهيديأ اوعضي نا

 اي نيلياق هولاسف د يلاولا ةنطلسو .اسورلا 111 كب ةرديصيل نيقيدصلاب نيهيشتم سيساوج هيلا اولسراو

 0 ا ا * يننوبرجت اذامل مهل لاق مهركم ملع املف * ال مار صيقل ةيزجلا
 بعشلا ماما ةملكب هوعقوتسي نأ اوردقي ملو * هلل هلل امو كلملل كلملل ام اوطعا مهل لاقف * رصيقل اولاق
 ملعم اي نيلياق دولءاسو * همايق تمسيل نولوقي نيذلا ةقدانزلا نم موق هيلأ ءاج مث » اوئكسو هباوح نم اويهعتف

 ناكو #* هيخال اعرز مقيلو هتءارم هوخا ذخ.ايلف خا هل ناك اعرز كتي ملو ةءارم فاض دحا تام نا انل بتك يسوم
 يلا كلذكو ثلانلاو #* دلو ريغب تامو ينانلا اهب جوزت مث * دلو ريغب تامو ةءارم لوالا جوزتف ةوخا ةعبس اندنع

 دق ةعبسلا نآل ةءارماب نوكت مهنم نمل ةمايقلا ينف د اصيا ةارملا تتتام اريخاو # ادلو اوكرتي ملو اوتامو عباسلا

 رهدلا كلذ اوقعتسا نيذلا كيلوا اماف * نجوزتيو نوجورتيف رهدلا اذه اونب امأ عوسي مهل لاقف # اهوجوزت .

 .ينبو هللا يب نوريصيو ةكيالملا لثم نوريصي لب نوتومي ال مهنأل * نجوزتي الو نوجوزتي ال تاومالا نم ةمايقلاو
 هلاو تما هلاو ميهربا هلأ انأ هلا برلا لوقل. ةقيلعلا يف يسوم كلذب يبنا دقف نوموقي يتوملا نا اماف * ةمايقلا

 انسح ملعم اي نيلياق ةبتكلا نم موق بباجاف * نويحس هب مهعيمج نآل ءايحا لب يتوم هلا سيل * بوقعي

 دوادو #*وه دواد نبا ميسملا نأ لاقي فيك مبل لاق مث * ,يثي نع هولاسي نا دعب اورجهتسي ملو * تملق

 دوادف * كيمدق تم كرادعا عضا ينتح #* ينيمي نع سلجا يبرل برلا لاق ريمازملا باتك يف لوقي

 نا نوبح نيذلا ةبثكلا اورذحا #* هذيمالتل لاق عمسي هعيمج بسعشلا اميفو د#»* هنبأ وه فيكف هبر هيمسي

 نولكءاي نيذلا *« ميالرلا يف تدءاكتملا ليازاو عومجلا يف سلاجصلا رودصو قاوسالا يف مالسلا نوبحيو للحلاب اوشمي
 # ةنونيد مظعا نوذخ,أي مف مهتاولص ليوطت ةلعب لمارالا تويب

 نورشعلاو يداحلا لصفلا
 * نيسلف تلانه تمقلا دق ةنيكسم ةلمرا اضيأ يدءارو * لكيهلا ةنارخ يف مهنيبارق نوقلي ءايدغأ يلا رظن مث

 4 اوقلا مهلك ءاوه نأل #* مهعيمج نم رثكأ تقلا دق 5 ةنيكسملا :ةلمرالا هذه نا مكل لوقا نيا لاقف

 اب نيزم هنا لكيبلا نع نولوقي موق اميفو # اهتايعل اهل ناك ام حيمج تقلا اهزاوعا عم هذهو لضني
 هرلاسف * مدييو الا رجح يلع رجح هيف كرتثي ال مايا يتءات فوس هنورت يذلا اذه »* لاق مراخملابو ناسحلا
 نيريشك ناف اولضت ال اورظنا مهل لاقف #* نوكت نا روما هذه تيرتا اذا .ةنلفلا انو اذه نكت يم ماعم اب يلا

 اذه 3 اورج 0 ندنلا بورحلاب مع أكف * مهوعبتت الف برق دق نامزلاو وه انأ ينا نيلياق يمساب نوتءاي

 لح نوعضي هلك اذه لبقو #* ءامسلا نم ةميظع تامالعو فواهو ءابوو عوج نوكيو عضاوم ف ةميظع لزالز
 مكل نوكنف + يعسأ لجل نم ةالولاو تولملا يلإ مكتوم دتبو نوهسلاو عماجبلا يلا مكتوملسيو مكنودرطيو مكيلع
 يلع مكنوبساني نيذلا ردقي ال ةمكحو امف ف مكيطعم يناف * هب نوهتكت امب اومتبت 7 21 مكبولق يف اوعصف * ةداهش

 نونوكتو * مكنم لحقيو .اقدصالاو براقالاو ةوخالاو .ابالا "نم نوملست بفوسو * اهنع باوجلا الو اهتمواقم

 متيءار اذإو * مكسوفن نوئتقت مكربصبو * كلبت 3 مكسوور نم ةرعشو * يمسأ لجأ نم دحأ لك نم نيضغبم
 لابجلا يلا نوبرهي ةيذوهيلا يف نيذلا ذينيح # اهبارخ اند دق هنا اوملعا ذينيعن دونجلا اهب طاحا دق ميلشروا
 * هنودكم وه املك مف ماقتنالا مايا يه هذه نلل * اهنولخدي 2 روكلا يف نيذلاو اجراخ 'نورفي اهبطسو يف نيذلاو

 يف نوعقيو .»* بعشلا اذه يلع طغسو ضرالا يلع نوكت ةميظع ةدش نال مايالا كلت يف تاعضرملاو يلابعلل ليولا .

 يف تامالع نوكتو #* ممالا نامز لمكي يتح ممالا نم ايطوم ميلشروا نوكتو ممالا لك نم نوبسيو فيسلا من



 مهنم سانا سوفن جرختو #* لزالزلاو رحلا توص لوه نم ممالل قيض ضرالا يلع ثدحلو مومنلاو رمقلاو سمشلا
 باعجلا يف ايتا ناسنالا نبا نورظنتو * برطصت ءامسلا تاوق نال ةنوكسملا يلع يتءاي ام راظتناو فوغلا نم
 + اند دق مكصالخ ناف قوف يلا اورظناو مكسوور اوعفراف نوكت نا هذه تادب اذاف * ميظع دجو تاوق عم
 متنا كلذك # اند دق فيصلا نا اهنم متملع تمعنيا اذا *راجشالا لك يلاو ةئيتلا يلا اورظنا الثم مهل لاق
 ينح لوزي ال ليججا اذه نا مكل لوقا نيما * تبرتتا دق هللا توكلم نا اوملعا انياك هلك اذه متياءر اذا اضيا
 مامتهاو ركسلاو عبشلا نم مكبولق لقكت اليل اونطفت * لوزي ال يمالكو نالوزي ضرالاو .امسلا»و #* هلك اذه نوكي
 اورهساف اهلك ضرالا هجو يلع سولجملا لك يلع يتءاي ٍسفلا لثم هنال * تغب مويلا كلذ مكيلع لبقيف ةشيعملا
 يف ملعي راهنلا يف ناكو #* ناسنالا نبا مادق اوفقتو اهلك ةنياكلا رومالا هذه نم اوتلفت نا اوردقتل اولصو نيح لك
 يف هيلا نوهلدي بعشلا عيمج ناكو * نوتيزلا لبج يعدي يذلا لبجلا يف ميرتسيف جرخ# ليللا ينو لكيهلا
 .* هنم أوعمسيل لكيبلا

 نوزشعلاو يناثلا لصفلا
 * بعشلا نوفاخح اوناكو هنوكلهي فيك ةبتكلاو ةنهكلا ءاسوور بملظ #* مصفلا يمسملا ريطفلا ديع برق املو

 ةيتكلاو ةنبكلا ءاسوور ملكو يضمف * رشع ينثآلا نم ناك يذلا يطويرغسالا يعدي يذلا ادوهي يف ناطيشلا لخدف
 نع ادرفم مهيلا هملسيل ةصرف بلطي ناكو ركشف د ةضف هوطعي نا هعم اوررقو اوحرفف # مييلا هملسيل دنجلاو
 :  هلكءانل مصفلا انل ادعاف ايضما الياق انحويو سرطب لسراف * مصفلا هيف مبذي يذلا ريطفلا موي ءاجن #* عمجلا
 تميبلا يلا هاعبتا ءام ةرج لماح لجر امكاقليسف ةنيدملا امتلخد اذأ امهل لاقف د دعن نا ديرت نيا هل الاقف

 * يذيمالت عم مصفلا هيف لكا يذلا يتحار عضوم نيا كل لوقي ملعملا نا تيبلا برل وقف + هلخدي يذلا |

 تنتاك .املف #* مصفلا ادعاو امهل لاق امك ادجوو اقلطناف * كنه ادعاف ةشورفم ةميظع ةيلع امكيري كلاذو

 ' مكل لوقا د يملا لبق مصفلا مكعم لكا نا تيبتشا ةوهش مهل لاقف + لسرلا رشع ينثالا هعمو ءاكتا ةعاسلا
 ينناف * مكنيب اهومستقاف هذه اوذخ لاقو ركشو اساك لوانت مث #* هللا توكلم يف لمكي يتح اضيا هنم لكا ال ينا
 رسكو ركشف ارزبخ ذخا مث »#* هللا توكلم يتءات يتح ةمركلا هذه ةرمث نم نآلا ذم بيرشأ 3 يننا مكل لوقا

 لاق ءاشعلا دعب نم اضيا ساعلا كلذكو »* يركذل هولعفا اذه مكنع لدبي يذلا يدسج وه اذه لاقو. مهاطعأو

 نباو * ةدياملا يلع يعم يملسي يذلا دي اه, * مكلجا نم كنسي يذلا يمدب ديدجلا دهعلا يه ساكلا هذه
 لعني مهنم يرت نم منيب نولياستي اودبف * هملسي يذلا ناسنالا كلذل لبولا نكل عمزم وه امك ضام ناسنالا

 نوعدي مهيلع نوطلسملاو مهتاداس مه ممالا تلولم نأ مهل لاقف * ربكالا مهنم نم ةرجاشم مهنيب تناكو * اذه
 ربكا اميا #* مداخلاك مدقملاو ريغصلا لثم ريصي مكنم ريبكلا نكل كلذك سيلف متنا اماف * مييلا نونسعملا
 انا : يبراجت يف يعم متربص نيذلا متناو * مداحتلاك مكطسو يفف انا اماف يكتملا سيلا مدخل يذلا ما يكتملا
 اوديدتن يمازك يلع اوسلجو يتوكلم يف يتديام يلع يعم اوبرشتو اولكءاتل * توكلملا يبا يل ررق امك مكلدعا

 تمبيلط اناو * ةطنهلاك مكلبرغي نا لءاس دق ناطيشلا اه ناعمس ناعمس برلا لاق مث * ليارسا طبس رشع ينثا
 يلا كعم يما نا دعتسم انا بير اي لاقف * كتوخا تمبثو عجراف اضيا تنناو كناميا ينفي الا كنع
 ال كنا تارم ثلث يركنت .يتح مويلا كيدلا ميصي ال هنا سرتب اي كل لوقا هل لاقف * توملا يلاو نجسلا
 .ناك نم مهل لاق .يش.الو اولاقف * ءايش متزوعا له ءاذح الو دوزم الو سيك ريغب مكتلسرا امل مبل لاق مث * ينفرعت

 مكل لوقا # افيس رتشيلو هبوث عبيلف .فيس هل سيل نمو دوزم هل ناك نم اضيا كلذكو هعم هقبيلف سيك نآلا هل
 ' '» بر اي هل اولاقف * لامك هل يلجال بتك يذلا نال ةمثلا عم يصحا يننا يف لمكي فوس بوتكملا نا
 :نا املف #* هذيمالت اضيأ هعبتو نوتيزلا لمج يلأ يصمو ةناعلاك يرخ م 0 نايفكي مس لاقف نافيس
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 نا هبا اي الياق # الصو هيدبكر يلع رخو رم ةيمر وعن مهنع درفناو » ةبرهتلا اولخدت اليل اولص مهل لاق ناكملا
 ناكو هيوفيل .اممسلا نم تلالم هل رهظف * نوعت كتلديمكم لب يتيشم سيل نكل ساكلا هذه ينع ربعتلف ءاشت تنك

 نم اسماين مهدجون ذيسمالتلا يلا ءاجو السلا نم ماقو * ضراآلا يلع زان طيبعلا مدلاك هقرع راصو ارتاوتم يلصي

 . ئمسملاو عمج اذاو ملكتي وه اميفو * بيراجتلا ارلخدت اليل اولصف اوموق نومانت اذامل مهل لاقو مهظقياف + نزحلا
 نبا ملست ةلبقبا. اذوهي اي عوسي هل لاقف * هلبق» عوسي نم اندف مهمادق يشمي ناك رشع ينثالا دحا اذوهب
 سيير دبع ميثم فصحأو برضف * تهفيملاب ينرضتا. بر اي هل اولاق ناك ام هعم نيذلا ياءراملف »* ناسنالا

 ءاصور نم هيلا ارا نيذلل لاقو » اهارباف هنذا سملو تففكا الياق عوسي باجا # ينميلا هنذا عطقف ةنبكلا
 يل موي لك مكعم صمتك دتو * يوذخ احل يصعو بفويسب يلا متيج انا صا لثما. سياشملاو لكيهلا دنحو ةحيكلا

 ناكو ةنهكلا سيير تموب يلا هب اواجو دوؤخاف * ةملظلا ناطلسو مكتعام يه هذه نكل مكيديا يلا اودمت ملو لكيهلا
 هما ةيراج كئارر املف #* مهطسو اسلاج سرطب ناكو اوسلجو رادلا طسو اران اوهرضاف * ديعب نم هعبتي سرطب
 دءار اضيا ليلق دعب مث د هفرعأ ام ةا.رم اي لاقو ركناف د هعم ناك اضيا اذه تلاقو هتزيم .وضلا دنع اسلاج

 اذه اقح الياق رخا. لوقلا هيلع ررك ةعاس دعب مث «* وه انا ام ناسنا اي سرطب لاقف مهنم اضيا ثنا لاقف رخآ»
 تقلا #* كليدلا حاص ملكتي وه اميفو لوقت ام بفرعا ام ناسنا اي سرطب لاقف #.يليلج هنال هعم ناك اضيا
 + تاعفد ثلث ينركنت مويلا كيدلا .ميضي نا لبق هنا هل هلاق يذلا برلا مالك سرطب ركذف سرطب يلا رظنو برلا
 هنوبرضيو ههجو نوطغيو  هنوبرضيو هب نورهب اوناك عوسي اوكسعا نيذلا لاجرلاو * ارم ءاكب يكبو اجراخ سرطب يرن
 عممتجا رابنلا ناك املف + ةريثك ءايشاب اضرأ هيلع نورقفي اوناكو »* كبرض يذلا نم انل بنت نيلياق هنولاسيو
 لاقف انل لقف ميسملا ىسنا تنك نبا # هل اولاقو مهتمكسس ىلا ةولخداو ةيتكلاو ةنبكلا ءاسوورو بعشلا سياشم
 نع كسلاح ناسنالا نبا نوكي نلا نسو « ينولغت ملو يربيمت ملف مكتلاس ناو * اونسوت ملف مكل تلق نأ مهل
 يلا ادتجاح ام اولاقف + وه انا' يا نولوقت متنا مهل لاتف هللا نب كنا مص دقف مهعيمج لاقف هللا ةرق نيعي
 * هيف نم انعمس دق انن] ةدابش

 نورشعلاو كثلاثلا لصفلا

 نأ عشمبو انثما بسلقي اذه اندجو انأ نيلياق هيلع نوفرقي اءدبو * سطاليف يلا هب اواجو هرساب مهعيمج ماقف
 ىننا الياق هباجاف كوييلا ككللم تنناا الياق سطاليف هلاسض * كلملا ميسملا هنا لوقيو رصيقل ةيزجهلا يطعت'

 هنأ نولوقيو .نوددشتي اوناكو + ةلع ناسنالا اذه يلع دجا مل انا عمجلاو ةنهكلا ءاجرل سطاليف لاقف * تلق
 وها لاس ليلعلا سطاليف عمس املف # انهاه يلا ليلجلا نم .ادتباو ةيذوهيلا عيمج يف ملعي نا بعشلا شفي
 * مايالا كلت يف ميلشرواب اضيا ناك هنال سدوريه يلا هلسرا سدوريه ناطلس نم هنا ملع املف * يليلج لجر

 نا اوجري نلكو هنع هعمسي ناك امل ليوط نامز ذم هاري نا يهتشي ناك هنآل ادج حرف عوسي يار امل سدوريه ناو
 + هيلع نوفرقي ةيعكلاو ةئهكلا ءاسوور فقوف * .يشب هيج ملف ريثك مالك نع هلءاص د»* ابهلمعي دبا هنم نياعي .

 ذم سدورمهو سطاليف بحاضتق »* سطاليف يلا هلسراو ارمح ابايث هوسبلاو هب أوربهتساو هدنجو سدوريه ةرقتحأو
 مهعدق مهل لاقو * بمعشلاو .ءاسوورلاو ةنهكلا ءامظع سطاليف اعدف * لبق نم ةرادع امهنيب ناك نال مويلا كلذ
 ام مييمج نم ةسلع ناسنالا اذه يف دجا ماف مكعاما هنع ىصد# دق اذناه» بععشلا دري نمك لجرلا اذه يلا
 * هقلطاو هبدوا انا, »* توملا هب ىقمتسب لمع هل سيل ادوهاهو انيلا هلسرا هنال اضيا سدوريه الو »* هب هنوفرقت

 كاذو + نابنرب انل قلطاو اذه ذخ نيلياق عمجلا لك ماصض #* ديعلا يف اريسا مهل قلطي نا ةداع مهل تناكو
 * عوسي قلطي نأ داراو ىطاليذ اضيأ مهادان مث #* ةئيدملا يف ناك يذلا لتقلاو نتفلا لجا نم نجسلا يف حرط
 هبدرا. تدوملا بسجوت ةيلع هيلع دجا ملف اذه عئص رش يأ ثلاث مبل لاتف  هبلصا هبلصا نيلياق اوخرصف مه امأ



 * ةئهكلا ءاسووو تاوصاو مهئاوصا تدتشا» هبلصي نا هنولاسيو ةيلاع «تناوصاب نوجا اوناكف * هقلطاو

 امك عوسي ملساو اويلط اهك نتفلاو لذقلا لجا نم سبح يذلا كلذ مهل قلطاو ه* مهضرغ نوكي نا سطاليف
 فلخ بيلصلا هولمهف يئاوريقلا ناعمس يعدي لذا نم اناس وجار اركمادور نتلطنم ده امير * اودارأ
 نهيلا عوسي تضتلاف ا نكو تيرم يك نارللا رجتلا تب : هعبتي بعشلا نم ريتك عيمج ناكو * عوسي

 رقاوعلل يبوط اهيف نلقت مايا يتءاتس هنإل * نكداللا يلعو نكيلع نيكبا نكل يلغ نيكبت ل ميلشروا تداغب اي لاقو
 نولعغي اولاك ناو + انيطغ ءاكالو انيلع يعق لابججلل ناقت ذينيح د عضرت مل يتلا يدفلاو دلت مل يتلا نوطبلاو
 عضوم يلا اواج اهلف 0 ا00ول يانر يماع نيرخا ىردلاب ةعيب ارجو * سبايلاب نوكي !داهفذ بظرلا دوعلاب اذه

 ال مهناق مهل رفغا هبا اي عوسي لاقف #* هراسي نع رخاو هنيمي نع دخاو رشلا يلماع عم هويلس تانهف ةمويحجلا
 نولوقيو هب نوزهتسي اضيأ ءاسوورلا ناكو رظني مياق بعشلاو * اهيلع اوغرتقاو هبايث مهعيب اومسدقاو نولعغي ام نوردي
 هب نوزهتسي اضيا دنجلا ناكو * بهيتشعلا هللا نبا ميسعلا وه ناك نأ هسغن سلفلف نيزخلا صلخ هق هنا
 باتك اضيا ةيلع ناكو * كسفن منذف كوبيلا كلم تننا تسنك نا نولوقيو * الخ هل نومدقيو هيلا نومدقعيو

 ناك هعم ابلص نيذللا يدرلإ يلماع نم دحاوو #* نوهيلا كلم وه اذه نا ةيناربعلاو ةيمرلاو ةينائويلاب بدتكم
 انك لا هللا فاض اما الياق هريتناو رخالا هناحاف » اناياو تكلسفن يي ميننف ميسملا ىمنأ ىسنك نأ الياق هيلع بقدج

 لاق مث 0 لا ا لا + هحاولا مكملا اذه ىمهت

 يف يعم نوكت مويلا كنا كلل لوقا نيما عوسي هل لاقف * كتوكلم يف تيج اذا بر اي يركذا عوسيل
 تمهلظاو ه»* ةعسانلا ةعاسلا تمقو يلا اهلك ضرالا تيشغ ةملظ ناو ةسداسلا ةعاسلا قسقو ناك دق) * سودرفلا

 لاق املو يحور عضا كيدي يف هبا اي الياق لاع توصب عوسي ماضو # هطسو نم لكيهلا رتس قشناو سهلا
 عومجلا لكو د اقيدص ناسنالا اذه ناك دقل اقح لاقو هللا دجمم ناك ام ةياهلا دياق يار اعلف * حورلا ملسا اذه
 اديعب امايق هفراعم عييمج ناكو مهرودص يلع نوقدي مهو اوححر ناك ام اوئياع امل رظتملا اذه اورضح نيذلا

 * اقيدص اعلاص ناكو يار اذ اناسنا ناك فسوي همسا الجر اذاو + اذه نيءار ليلجلا نم هنعبتي نك يتازللا ةوسنلاو
 سماليف يلا ءاج اذه # هللا توكلم يجرتي ناكو !ذوهي ةنيده ةضارلا نم ناكو مهلاهعاو مهيارل اقفاوص نكي ملو

 موي ناكو * دحأ هيف كثلرت نكي ملو هتحأ دك ربق يل هغضوو نانك ةفافل يف هفلو هلرنأ مل * عوسي دسح ةلاسص

 املف ا ا »* يثمبسلا هحابص نوكي يذلا ةعمج

 * ةيصولا يف امك تببسلا يف نففكو ارطعو ابيط نددعأ نعجر

 نورشخلاو عبارلا لعفلا
 رجلا ندجوف * رخآ ةوسن نهعمو هنددعا يذلا بيطلا نبعمو ربقلا يلا نيتا ادج اركاب توبسلا دحإأ ينو

 دق نللجر اداو اذه لجا نم تاريمتم نه اميف نكو * عوسي دسح ندج ملو نلخدف #* ربقلا نع جرحد دق

 وه سيل + تاومالا عم يلا نيلطت !ذامل نبل القن ضرالا يلا نههوجو نسكنو نفح فحت * قربي سابلب نهب افقو
 سانا يديا يف ماسي نا يغبني ناسنالا نبا نا لاقو # ليلجلا يف وهو نكملك املثم نركذا. ماق دق نكل انهاه

 هلك اذهب رشع دحالا نربخا ريقلا نم نعجر املو + همالك نركذف * ثلاثلا مويلا يف موقيو بلصيو ةاطخ
 اذه ناكو * لسرلل اذه نلقو نهعم نم رياسو بوقعي ما ميرمو انويو ةيلدجملا ميرم نكو» # نيقابلا عيمجو
 " يضمف ةدرفم ةعوضوم بايثلا يارف الخاد علطتو ربقلا يلأ عرساو سرطب ماقو #* هوقدصي ماو وزهلاك هدنع مالكلا

 نيتس وهن ميلشروا نم ةديعب ساومع اهمسا ةيرق يلا مويلا كللذ يف ناريام مهنم نانثا اميفو . * ناك امم ابجتتم
 عوسي امهنم برق نالاستيو ناملكتي امه اميفو د تناك يتلا رومالا عيمج لجأ نم نابطاحمت“ اناكو »* ةولغ
 هب هبحاص امكدحا ملكي يذلا مالكلا اذه ام امل لاقف # هتفرعم نع امهنيعا بجح دق ناكو #* امهعم يشمو



 ملعت مل كدحو تنافا ميلشرواب ميقم تننا الياق ابولكا همسا يذلا امهدحا باجاف #* نيبيتكم نايشام امتناو
 لعفلا يف ةوق هل ايبن الجر ناك يذلا يرصانلا عوسي رما هل الاقف وه امو امبل لاقف # مايالا هذه يف اهيف ناك ام
 هنا اوجرن انك نحنو د هوبلصو توملا مكدل ءاسوورلاو ةنهكلا .امظع هملساف * بسعشلا عيمجو هللا مادق لوقلاو
 «ربقلا يلا نركب نهنال انبجعا انم ةوسن نكل #* اذه ناك ذنم ثلاثلا مويلا اذه هلك اذه عم نكل ليارسا صاخم
 امك اودجوف ربقلا يلا انم موق يضم مث - * يح هنا هنع اولاقو ةكيالم نرصبا نهنأ نلقو نيتأو هدسج ندج ملف
 هب تقطن املكب ناميالا نع مهبولق ةليقتلاو مهماهفا ةبولسملا اهيا امهل لاقف * هوري ملف وه اماف ةوسنلا تللاق

 هنا امهمهوي وه ناكو اهيلا نيقلطنم اناك يتلا ةيرقلا نم اوبرتقاف * هلجا نم بتكلا عيمج يف ام .ايبنالا عيمج
 املف * امهدنع ميقيل لخدف ءاسم وهو راهنلا لام دقف انعم مقا هل القو ابصغ هاكسماف #* دعب ناكم يلا قلطني

 رخالل امهدحا لاقف #* امهنع يفخو هافرعو امهنيعا بصتفناف + امهلوانو هرسكو هكرابف ازبخ ذخا امبعم سلج
 اعجرو ةعاسلا كلت يف اماقو * بسكلا انل رسفيو قيرطلا يف انملكي ناك نا انيف ةقرتحت تناك دق انبولق تسيلا
 * .ناعمسل رهظو برلا ماق دقل اقح نولوقي مهو د مهعم اوناك نيذلاو مه نيعمتج رشع دحألا ادجوف ميلشروأ يلا
 عوسي فقو اذهب نوملكتي مه اميفو *زبخلا رسك دنع هافرع فيكو قيرطلا يف امهل قفتا امب اضيا اربخا مث
 نوبرطضت مكلاب ام مهل لاقف د احور نورظني مهنأ اونظو اوفاخو اوبرطضاف + اوفاحختت ال وه انا مكل مالسلا مهل لاقو
 امك مظع الو معل هل سيل حورلا ناف اورظناو ٍنوسج وه انا يناف يلجرو يدي اورظنا د مكبولق يف راكفالا يتءات اذاملو
 مكدنعا مهل لاق بمججعتلاو حرفلا نم نيقدصم ريغ مه ذإو #* هيلجرو هيدي مهارا اذه لاق املو * يل هنا نورت
 * مهاطعاو يقابلا ذخاو لكاو مهمادق ذخاف * لسع دهش نمو يوشم توح نم اوزج هوطعاف # لكوي ام انهاه
 يسوم سومان يف بوتكم وه املك لمكي نا يغبني هنا مكعم تنك نا هب مكتملك يذلا مالكلا اذه مبل لاق مث

 ميسملا نا بوتكم وه اذكه مهل لاقو * بوتكملا اومهفيل مكبولق متف ذينيحو * يلجال ريمازملاو .ايبنالاو
 نم نودبتو ممالا عيمج يف اياطغلا ةرفغمو ةبوتلاب همساب زركيو * ثلاثلا مويلا يف يتوملا نم موقيو ملوي فوس
 اوعردتت يتح ميلشروا ةنيدم يف متنا اوسلجاف يبا دعوم مكيلا لسرا اناو # اذه يلع نودهشت متناو * ميلشروا

 مهنع درفنا مهكرابي ره اميف ناك» * ميكرابو هيدي عنرو اينع تيب يلا مهجرخا مث + العلا نم ةرقلا
 نوخاسي لكيهلا يف نيح لك اوناك» #* ميظع حرفب ميلشروا يلا اوعجرو هل اودجست مه اماف + ءامسلا يلا دعصو
 | * هللا نوكرابيو

 + اقول سيدقلا ليجلا مت ظ



 لوآلا لصفلا
 ناك هب لك + هللا دنع اذه ناك ,دبلا ذم »* ةملكلا ناك هللاو هللا دنع ناك ةملكلاو ةملكلا ناك ,دبلا يف

 مل ةملظلاو ةملظلا يف .اضا رونلا» * سانلا رون تناك ةايحلاو ةايعلا تناك هب * ناك امم .يش نكي مل هريغبو
 كي ملو #* هب لكلا نمويل روئلل دهشيل ةكابشلل ءاج اذه د انحوي همسأ هللا نم لسرا ناسنا ناك * هكردت

 ملاعلاو ناك ملاعلا يف #* ملاعلا يلا تالا ناسنا لكل يضي يذلا قملا رون ناك يذلا ه*رونلل دهشيل لب رونلا وه
 ينب اوريصي نا اناطلس مهاطعاف هولبق نيذلا اماف + هلبقت مل هتصاخو ءاج هتصاخ يلا  هفرعي مل ملاعلاو ناك هب
 * هللا نم اودلو نكل لجر ةيشم نم الو معل ةدارا نم الو مد نم اوسيل نيذلا * همساب نوئموي نيذلا هللا
 اخراص هلجا نم دهش انحوي + اقحر ةمعن يلتمم هيبال ديحو نب دج هدجم انيارو ائيخ لحو ادسح راص ةملكلاو

 * ةمعن لدب ةمعن انتذخا انعمجاب نحن هيالتما نمو * ينم مدقا هنال يلبق ناكوه يدعب يتاي تلق يذلا اذه الياق

 يذلا ديحولا نبالا طق دحا هري مل هللا * ميسملا عوسيب اناك ىتعلاو ةمعنلاو يطعا يسومب عرشلا نأ لجأ نم

 * نم تننأ هولسيل نييويلو ةنهك ميلشروا نم ذوهيلأ هيلا لسرا ذا انحوي ةداهبش هذهو * ربخ وه هيبا نضح يف

 اولاقف #+ الك باجاف تمنا يبنلافا تسل لاقف ءابليا تناف هولاسغ #* ميسملا تسسل ينا رقاو ركني ملو فرتعاف

 برلا قّيرط اوموق ةيربلا يف خراصلا توصلا انا لاتف * كسفن نع لوقت !ذام انولسرا نيذلا بيجنل تننا نمف هل
 ترك نا دمعت !ناملف نيلياق هولءاسف د نييسيرفلا نم اوناكف نولسرملا كيلول اماف »* ىيبنملا .ايعشا لاق امك

 متسل يذلا كاان مياق مكطسو يو .ءاملاب مكدمعأ انا الياق ادحوي مهناجا 0 يبنلا و ءامليأ 31 عيسملا تسسل تننأ

 يف ناك اذه * هياذح رويس لحا نا ىعتسمب نسل يذلا ثكلاذ يلبق ناكوهو يدعب يتاي يذلا * هنوفرعت

 عفري يذلا هللا لمح اذه لاقف البقم عوسي رظن دغلا بو * دمعي انحوي ناك ثيح ندرآلا ربع يف اينع تيب

 اناو * ينم مدقا هنال يلبق ناك وهو لجر يدعب يتاي هنا هلجا نم انا تلق يذلا كاذ اذه * ملاعلا اياطخ

 ايتا حورلا تيار ينا الياق انحوي دهشو # ءاملاب دمعال انا تييج اذه لجا نم ليارسال رهظيل نكل هفرعا نكأ مل

 يذلا نا يل لاق وه ءاملاب دمعال ينلسرا نم نكل هفرعا نكا مل اناو + هيلع لحو ةمامح لئثم ءامسلا نم هيلع

 دغلا فو * هللا نبا وه اذه نأ تدبشو تسياع انا» * سدقلا حورب دمعي وه هيلع تبثيو لزني حورلا يرت
 اعبتف همالك هاذيمالت عمسف د هللا لمح اذه لاقف ايشام عوسي رظنف #* هذيمالت نم نانثاو افقاو انحوي ناك

 نيأ ملعم اي هليوات يذلا يبر هل ًالاقف ناديرت انام امهل لاقف هناعبتي امهارف عوسي تتلف * عوسي

 ناكو * تاعاس رشع وعن ناكر كلذ امهموي هدنع اماقاو نوكي نيا ارصباو ايتاف ارظناف الاعت امهل لاقخ * نوكت
 داخا ناعمس الوأ دجو اذه د#* عوسي اعبتو انحوي نم اعمس نيذلا نينثالا نم دحا سرطب ناعمس وخا سواردنأ

 بتنا هل لاق عوسي هيلا رظن املف عوسي يلا هب ءاجن  ميسملا هليوات يذلا ايسم اندجو دق هل لاقر



 لاق سبليف دجوف ليلجلا يلا جورلا دارا دغلا نمو” * ةرهصلا هليوات يذلا سرطب يعدت تنا انوي نب ناعمس
 لاقو لييناثان سبليف دجوف * سرطبو ساردنا ةنيدم نم اديص تميب نم سبليف ناكو # ينعبتا عوسي هل
 لاقف » ةرصانلا نم يذلا فسوي نب عوسي وه هاندجو ءايبنالاو سومانلا يف هلجا نم يسوم بنتك يذلا نا هل
 البقم لييناثان عوسي يار املف * رظناف لاعت سبليف هل لاقف ملاص ةرصانلا نم جرخ# نا نكمي له لييناثان هل
 نا لبق اليات عوسي هباجا ينفرعت نيا نم لييناثان هل لاقف * هيف شغ آل يييارسا اقح اذه هلجا نم لاق هيلا
 كلم تنا هللا نب وه تنا ملعم اي الياق لييناثان هباجا * كتيأر نيتلا ةرجأ# تمت تناو سبليف كوعدي

 مث * اذه نم مظعا نياعتس تنما. نيتلا ةرجم تمحت كّيار يلا كل يوق لجال الياق عوسي هباجا #* ليارسا
 * رشبلا نب يلا نولزنيو نودعصي هللا ةكيالمو ةحوتفم ءامسلا نورت نآلا نم .مكنأ مكل لوقا نيما نيمأ لاق

 يناثلا لصفلا :
 * سرعلا يلا هذيمالتو عوسي يعدو * كانه عوسي ما تنناكو ليلجلا اناق يف سرع ناك كاانلا مويلا يبو

 تدات مل ةارملا اهتيا يلو كل ام عوسي اهل لاقف #* مهل رمخ ال هل عوسي ما. تلاقتف تدفن دق ةرمحلا.تناكو
 ريهطتل ةعوضوم ةراجح نيجاجا تس كانه ناكو #* هب مكرم,اي ام اولعنا مادخلل هما ىملاقف * دعب يتعاس
 اوقتسا مهل لاقو * قوف يلا اهولمث ءام نيجاجالا اولما عوسي مهل لاقف * ةشلثوا نيرطم دماو لك عسي نرهيلا

 ناكو وه نيا نم ملعي ملو ارمخ لوجتملا ءاملا كلذ ةاكتلا سيير قا املو * اودوف ةاكنلا سيير اولوانو نآلا
 الرا ديجلا بارشلاب يتاي امنا ناسنا لك هل لاقو * سورعلا ةاكتلا سيير اعدف .املا اولم مهنال نوملعي مادغلا
 يف عوسي اهلعف يتلا يلوالا ةيالا هذه د نآلا يبا هيجلا رمجلا بميقبا تنافا نودلاب يتاي كلذ دنع اوركس اذاو'

 اوماقاو هذيمالتو هتوخاو هماو وه موحانرفك يلا ردحلا اذه دعب مث * هذيمالت هب نماو هدج“ ربظاو ليلجلا. اناف
 رقبلا ةعاب لكيبلا يف دجوف #* ميلشروا يلا .عوسي دعصف بيرق دق ذوهيلا مصف ناكو #* ةريسي امايا تلنه

 بفارغلاو رقبلا هدرطو لكيبلا نم مهعيمج جرخاو لبح نم ةرصخ“ عينصت #* اسولج فرايصو مامعلاو شابكلاو
 تيب يبا يميب اولعمجت الو انهاه نم اذه اولمحا مامجلا ةعابل لاقو * مهدياوص بلتو بفرايصلا مهارد ددبو
 لعفت يتح انيرت هيا. هيا نيلياق نوهيلا باجاف #* ينتلكا كتيب ةريغ بيوتكم هنا هؤيماتت ركذف « ةراهتلا
 نيعبراو تم يف نوهيلا هل لاقف * مايا ةثلث يف هميقا اناو لكيهلا اذه اولح الياق عوسي مهباجا * لاغفإلا هذه
 زركذ تاومألا نم ماق املو * هدسج لكيهلاب ينعف وه اماف _ * مايا ثلث يف هميقت تمنانا لكيهلا اذه ينب ةنس
 ديع يف مهلشرولب ناك نأ نوريثك همساب نماو #* عوسي اهلاق يتلا ةملكلاو بستكلاب اونماف ىلاق اذهل هنا هذيمللت
 جاتحسي نكي ملو د حا لكي افراع ناك هنال مهنمءاي نكي ملف عوسي اماف * لمع ينلا ,تئايالا اونياع مهنال مصنلا
 * ناسنالا يف ام ملعي ناك هنال ناسنا يلع محا هل ديشي نأ

 ثكلاثلا لصفلا

 ملعن نمن ملعس اي هل لاقو اليل عوسني يلا يتا اذه # ذوهيلا سيير سمي دوقين همسا نييسيرفلا نم لجر ناكو
 هباجا # ةعم هللا ناك نم الا لمعت يتلا تايالا هذه لمعي نأ دحا ردقي سيل هنال املعم هللا نص تيتا كنا
 سميرقوقين هل لاق #* هللا توكلم نياعي نا ردقي نأ يرخآ ةرم دلوي مل نم هنا هشلل لوقا نيما نيما الياق عوسي

 الياق عوسي هباجا #* دلوي مث ةيناث هما نطب بلي نا ردقيا هتخوختا* دعب يرخا ةرم ناسا دلوي نأ نكمي فيك
 دسلا نم دولوملا نال * هللا توكلم لخدي نا ردقي نل حورلاو ءاملا نم كلوي مل نم نا كلل لوقا نيما نيما
 ميرلا * يرخا ةرم اودلوت نا مكل يغبني هنا هيلل يلوق نم نبجتت الف * حور وهف حورلا نم دولوملاو وه دسج
 نسم دولوم لك وه يفكه بهذت نيا يلا الو يتات نيا. نص ملعت تسسل هتلنك اهتوص عمستو ءاشت ثيح بسهت

 ٍْم

 و



 ملعت الفا ليارسا ملعم تننا الياق عوسي هباجا #* اذه نوكي نا نكمي فيك الياق سميدوقين باجا * مورلا
 تنك نا # انتاداهش نولبقت متسلو انياور امب دهشنو ملعن امب قطنن امنا انأ كل لوقا نيما نيما #* اذه
 يذلا الا ءامسلا يلا دحا دعصي امو د نوقدصت تاييامسلا مكل تملق نا فيكف نونموت متسلو تايضرالا مكتملعا

 :رشبلا نب عفري نا يغبني يذكبيف ةيربلا يف ةيعلا يسوم عفر امكو“ * ءامسلا يف نياكلا رشبلا نب ءامسلا نم لزن
 اليك ديحولا هنبا لدب يتح ملاعلا هللا بحا يذكه # ةيدبالا ةايعلا هل نوكي لب كلهي ال هب نموي نملك يك
 : ملاعلا هب. يجنيل نكل ملاعلا نيديل ملاعلا يلا هنبا هللا لسري مل هنال * دبالا ةايح لاني لب هب نموي نم لك كله

 رونلا نأ ةتوئيدلا يه هذهو # هللا نب ديحولا مساب نموي مل هنال نادم وهف هب نموي مل نمو نادي ال هب نموي نمو
 ضغبي تاييسلا لمعي نملك نال * ةريرش تناك مهلامعا نال رونلا نم رثكأ ةملظلا سانلا بمحاأو ملاعلا يلا هاج

 رهظتو رونلا يلا لبقي هناف ىحملا لمعي يذلا اماف * ةريرش اهنال هلامعا تكبت. اليل رونلا يلا لبقي سيلو رونلا
 * دمعيو مهعم كانه ددرتي ناكو ةيذوهيلا ضرا يلا هذيمالتو عوسي لبقا اذه دعبو د ةلومعم هللاب اهنا هلامعأ

 هنال * نودمتعيف نوتاي اوناكو كانه .املا ةرثكل ميلاب بناج يلا يتلا نون نيع يف اضيا دمعي انحوي ناك دقو

 يلا اوابقاف + ريبطتلا لجا نم فوبهيلاو انحوي ذيمالت نيب ةرظانم تناكو + نجسلا يف يقلا دعب انحوي نكي مل
 :* لكلا هيلا يتايؤ دمعي اذوه هل تدهش تننأ يذلأ ندرألا ربع يف كلعم ناك يذلا تان ملعم اي هل اولاقو انحوي

 تسل نا تلق ينا يل نودهشت متنا # ءامسلا نم هاطعي نا الا ءايش ذخاي نأ ناسنالا ردقي نل اليات انحوي مهباجا
 < نم احرف حرفي هيلا يغصملا فقاولا نّدغلا قيدصو نتخ وهف سورع هل نم #* ثلاذ ماما تلسرا نكل ميسملا

 العلا نم ءاج يذلا نال * صقنا .نا يلو اومني نا كاذل يغبني #* مت دق يحرف اذوه نالف تخلا توص لجا .

 امبو * لكلا قوف وه يتا ءامسلا نم يذلاو يتطني ضرالا نمو يضرا وهف ضرألا نم يذلاو .يثن لك نم العا وه
 يذلا نآل *وه ىح هللا نأل متخ دقف هتداهش لبق دق يذلاو #* هتءداهش دحا لبقي سيلو دهشي عمسو نياع

 . * ,يش لك هيدي يف لعج دقو نبالا بحي بالا #* ليكلاب حورلا يطعي ال هللا نال هللا ملكب قطني امنا هللا هلسرا
 * هللا بمتغ هيلع لح لب ةايحلا نياعي ال نبالا عطي ال نمو ةميادلا ةايحلا هلف نبالاب نموي نمو

 عبارلا لصفلا >

 سيل دا * انحول نسم رثكأ دمعي هنأو نيريثك ذيمالت ذا دق هنا اوعمس دقت نييسيرفلا نا عوسي ملع املو

 * ةرماسلاب زاتجحي نأ عمزا دق ناكو د اضيا ليلجلا يلا يضمو ةيذوهيلا تلرتف # هذيمالت لب دمعي ناك عوسي
 تناكو # هنبا فسويل اهبهو بوقعي ناك يتلا ةيرقلا بناج يلا راضخبس يمست يتلا ةرماسلا ةنيدم يلا لبقاف
 * ةسداسلا ةعاسلا تمقو نيعلا يلمت سلجف قيرطلا ءيشم نم هبلعت دق عوسي ناكو برقعيل ءام نيع كانه

 ,ةنيدملا يلا اوضم دق هذيمالت ناك» * برشال ينيطعا عوسي اهل لاقف ءام يقتستل ةرمسلا نم ةارم تااجن
 ةيرماس ةاءارم اناو ءاملا ينيقستست يذوبي تنناو فيك ةيرماسلا ةارملا كلت هل ىملاقف * اماعط مهل اوعاتبيل

 برشال ينيلوان كلل لاق يذلا نسو هللا ةيطع نيفرعت تمنك ول اليات عوسي اهباجأ * ةرمسلاب: نوطلتخ# ال دوهيلأو
 نيا نمف ةقيمع ريبلاو كل ولد ال هنا ديس اي ةارملا كللت هل تلاق # ةايعلا ءام كيطعي هيلاست تنا تننكل
 اهباجا * هتيشامو هونبو وه برش اهنمو ريبلا هذه اناطعا يذلا بوقعي انيبا نم مظعا كلعلا * ةايدلا ءام كل
 يلا شطعي ال انا هيطعا يذلا ءاملا نم برشي نم لك اماف * اضيا شطعي .ءاملا اذه نم برشي نم لك اليات عوسي

 اليل ءاملا اذه نم ينطعا ديس اي ةارملا هل تلاق * دبالا ةايحلا عوبني ام هيف نوكي هيطعا يذلا ءاملا كلذ لب دبالا
 ةلياق ةارملا هتباجا + * انهاه ىلاعتو كجوز يعداف يصما عوسي ابل لاقف د انهاه نم يتثسأو يجا او شطعأ

 سيل نآلا كل وه يذلاو جاوزا ةسمخ كل ناك دق هنأل * يل لعب ال هنا تلق انسح عوسي ابل لاق يإ لعب ال

 لدجلا اذه يف اودهس انوابا 2 يبن كنا يرا ينا ديس اي ةارملا هل تلاق * تلق اقعن اذه اما كجوزب وه
: ْ 



 يتءاتس هنا ينيقدص ةارملا اهتيا عوسي اهل لاق »* ميلشرواب وه هيف دجس# نأ يغبني يذلا ناكملا نأ نولوقت متنأو
 نال ملعن نمل دجبسن نعنو نوملعت ال نمل نودجست متنا * بالل نودجس ميلشروا يف الو لبجلا اذه يف ال ةعاس
 نال قمملاو مورلاب بالل نودجسي نوقحملا نودجاسلا اميكل نآلا يهو ةعاس يتءاتس نكل #* فوهيلا نم وه صالغلا
 * اودجسي نأ يغبني قعلاو حورلاب هل نودجسي نيذلاو حور هللا نال * هل نيدجاسلا ءاوه لثم ديري امنا بالا
 انا عوسي اهل لاق + .يش لك انملعي وهف تلاذ ءاج اذاف يتاي .ميسملا وه يذلا ايسم نا انملع دق ةاءرملا هل تلاق

 هنال لجرلا اذه يلا اورظنا اولاعت * سانلل تلاقو ةنيدملا يلا تسضمو اهترج ةارملا تكرتف د اهملكت اذاملو ديرت
 نيلياق هذيمالت هلاس اذه فو #* هون اولبقاو ةنيدملا نم اوجرجف * ميسملا وه اذه لعل تلعن املكب ينملعا
 - .يثب هافاو اناسنا لعل مهنيب اميف ذيمالتلا لاقف + متنا هنوفرعت متسل اماعط يل نا مهل لاقف * لك ملعم اي
 ناصحلا نا نولوقت متنا سيلا * هلمع متاو ينلسرا نم ةيشم لمعا نا انا يماعط عوسي مهل لاقف + هلكراف
 دصخ يذلاو #* داصحلا غلبو تضيبا دق روكلا يلا اورظناو مكنويع اوعفرا مكل لوقا اناو رهشا ةعبرا دعب يتءاي

 عرزي !دحاو نا لوقلا ىتححي اذه يف ناف * اعم ناحرفي دصاحلاو عرازلاو ةميادلا ةايحلا رامث عمجيو ةرجالا ذخاي
 يف هب نمءاف #* مهبعت يلع متلخد متناو اوبعت نيرخا نال هيف اوبعتت مل ام اودصعتل مكتلسرا انأ * دصحي رخآو
 املو * تملعف .يش لكب ينملعأإ هنأ دبهشت تنناك يتلا ةاءرملا كلت ةملك لجا نم نوريشك نويرماس ةنيدملا كلت

 * هتملك لجا نم ريبك عمج هب نمءاف * نيموي مهدنع ثكمن مهدنع ميقي نأ هيلا اويلط نويرمعاسلا هيلا راص

 وه ةقيقعلاب اذه نأ انملعو انعمس دق اضيا نعت انكل هب نمون كلوق لجا نم سيل انا ةاءرملا كلتل نولوقي اوناكو
 - يبئلا نأ دهش دق عوسي نال * ليلجلا يلا يضمو كانه نم عوسي جرخ نيموي دعبو » ملاعلا صلخ< ميسملا

 اوناك اضيا مهنال ديعلا يف ميلشرواب لمع ام اونياع مهنال نويليلجلا هلبق ليلجلا يلا راص املو * هتنيدم يف مركي ال
 يكلم ناسنا موحانرفكب ناكو ارمخ ءاملا عنص ثيح ليلجلا اناق يلا اضيا عوسي .ءاج مث د ديعلا يلا اواج دق
 هنبأ يربيف لزني نأ هلءاسو هيلا قلطناف ليلجلا يلا ةيذوهيلا نم ءاج دق عوسي نا عمس امل اذه * ضيرم هنبا
 كلملا دبع هل لاقف  اونموت مل بيجاعالاو تايالا اونياعت مل نا عوسي هل لاقف * توملا براق دق ناك هنال
 عوسي اهلاق يتلا ةملكلاب لجرلا نمءاف يفش دق كندباف صما عوسي هل لاق #* ياتف تومي نا لبق لزنا ديس اي

 دق كذبا ابهيف عوسي هل لاق ينلا ةعاسلا كلت ابنا هوبا ملعف * يمحلا هتكرت ةعباسلا ةعاسلا يف سما هل اولاقف
 * ليلجلا يلا ةيذوهيلا نم .ءاج امل عوسي اهلمع ةيناث يا. اضيا هذه د هرساب هتيبو وه نمءاف يفش

 سماخلا لصفلا

 يمست ةيناربعلابو ناصلا ةكريب فرعت ةكرب ميلشرواب ناكو * ميلشروا يلا عوسي دعصف دوهيلل ديع ناك اذه دعبو
 نودعقمو نايمع اهي نيحرطم يضرملا نم ريثك ناكو # ةقورا ةسمخ اهيف ناكو ةمحرلا تيب يأ دسح تيب
 ناك يذلاو ءاملا تلرحاف نيح نيح يف ةكربلا يلا لزني ناك اكالم نآل #*.ءاملا كيرحت نوعقتوتي اوناك» نوفاجو
 رظن #2 ةنس نيثلثو نامث ذنم ميقس لجر كثلنه ناكو #* هب ناك عجو لك نم ءاربي ءاملا ةكرح دنع الو لزني
 ديس اي معن اليات ضيرملا كلذ باجا # .اربت نأ بعتا هل لاقف ةريثك نينس هل نأ ملعف يقلض اذه يلا عوسي
 مق عوسي هل لاق *«رخآ يمادق لزني انا يجا نا يلا لب ةكربلا يف ينيقلي ءاملا كرحت اذا ناسنا يل سيل نكل
 لاقف #* اتبس مويلأ كلذ ناكو يضمو ةريرس. لمح ماقو لجرلا ءارب تقوللف * شماو كريرس لمجاف
 يل لاق وه ينءاربا يذلا نأ مهباجاف * كريرس لمعت نا كل لح الو تبس موي هنا ينش يذلل نرهيلا
 يربا يذلا اماف : * شماو كريرس لمحا كل لاق يذلا لخرلا وه نم هولءاسف »* شماو كريرس لمحا



 حوسي كدجو أذه دعبو * ثانه ناك يذلا ريبلا عملا يف سا دف لك عوسي نا وه نم ملعي ىكي ملف

 ملعاو لجرلا كلذ بهذف » ربكا رش كل نوكي اليل يطحن دعت الف تمييفوع دق هل لاقف لكيبلا يف

 ا ا را نودرطي دوهيلا ناك اذه لجا نمو د هءاربا يذلا وه عوسي نا 01

 نوديري لضتالاب فرهيلا ناك اذه لجا نمو » لمعا اضيا انا, لمعي نآلا ىلا يبا :عوسي مهل لاقف * تبسلا

 عوسي مهل لاق مث * هللاب هسفن لداعيو يبا هللا نا لوقي ناك هنال لب طقف تمبسلا ضقني ناك هنال ال هلتق

 لامعالا نآل ةلماع بالا يري ام لمعي هنآ الا هسفن .اقلت م ءايش لعفي .ال نبالا نأ مكل ٠ لوقا .نيما نيما
 نم لضفا اضيا هيريو لمعي ام عيمج هيريو نبالا بحي بالا نل + نبالا اهلمعي اضيأ هذه بالا اهلمعي يتلا
 ادحا نيدي بالا سيلو * ءاشي نم يبيح نبالا كلذك مهييحتو يتوملا ميقي بالا نا امكو #* منا اوبهعتل هذه

 يذلا بالا مركي سيل نبالا مركي ال نمف -بالا نومركي امك .دحا .لك نبالا مزكيل + نبال هلك كحلا يطعا لب

 يلا رضحي سيلو ةدبوملا ةايحلا هلف ينلسرا نمب نمويو يمالك عممسي نم نا مكل لوقا نيملا نينما #* ةلسرا
 اهيف عمسي نلا يهو ةعام يتءاتس هنأ مكل لوقا نيما نيم * ةايهلا يلا توملا نم لقتنا دق لب ةترنيدلا .

 نوكت نأ نبآلا يطعأ كلذك هتاذ يف ةايغلا هن نأ امك هنآ »* نويت .نوعمسي نيذلاو هللا نب توص تاومالا

 عيمج اهبف عمسي ةعاس يتءاتس هناف اذه نم اوبجعت الف #* رشبلا نبا هنال نيدي نأ ناطلسلا هاطعاو # هيف ةايعلا
 * هنونيدلا ةمايق يلا تايبسلا اولمع نيذلاو :ةايعلا ةمايق يلا تانسعلا اولمع نيذلا جرخسف # هتوص روبقلا يف نم
 ةيشم لب يتيشم هبلطا عسسل نال وه لدع ينيدو عمسا امب مكحا امناو يت ١3ن نم ءايش لتمعا نأ ردقا تسل
 هتداهش نا ملعا اناو رخا يل دبشي يفلا نكل + اند يتداهتب بسنسناف يدخل دهشأ انأ تنك نا » ينلسرا نم
 نم ةداهش بلطا تسلف انا اما» #* ىعلاب يل دهشف انحوي يلا متلسرا متنا * يه قح يلجلل اهب دهشي يتلا
 اناو #* ةعاس هرونب اوللهتت نأ متدرا متناو .يضم .يلتمم حابصم تلاذ ناك *.متنا اوصلختل اذه لوقا نكل ناسنا
 نأ يىلجا نم دهشت يتلا لامعالا هذه يه اهلمكءال يبا اطعا يتلا لامعالا نال انحوي ةداهش نم مظعا ةذاهش يلف
 تمبيغت ال هتملكو + هومتيار الو هومتفرع الو هتوص طق اوعمست ملو يل دهشي وه يللسرا يذلا بالو #* ينلسرا بالا
 * يلجأ نم دهشت يبف دبالا ةايح اهب مكل نا .متتأ نوئظت يتلا بمتكلا اوشتف :* هلسرا يذلاب اونسوت مل مكنال مكيف

 نا مكتملعا دق يننكل #* ناسنا.نم دجملا لبقا تسل # دبالا ةايح :مكل نكتل يلا اولبقت نأ نوديرت متسا
 نا نوردقت فيك »#* هومتلبق هسفن مساب رخآ يتا ناو ٍنولبقت ماف يبا مساب تميتا انآ * هللا بمح مكيف سيل
 دنع مكوكشا ينا اونظت ال ا د وا ا نولبقت امنا متنأو اونموت
 نم بتك كاد نال يب اضيأ مثنمال . يسومب مكنمأ متنك ولف » نوجرت دايا يذلا يسوم مكوكشي نم مكل نا بألا

 * يمالكب نونموت فيكف تلا بتك امب نوئموت ال متنك ناف »* يلجا

 سداسلا :لصفلا ظ

 عنص يتلا تايالا اونياع اوناك مهنال ريبك عمج هعبتو + ةيربط يلا ليلجلا رحب ربع يلا عوسي يضم اذه دعب
 عفرف #* برق دق ذوهيلا مصف ديع ناكو #* هذيمالت عمو كلانه سلجو لبجلا يلا عوسي .اجن ا يف

 هيرجبل اذه لاق امناو * ءالوه معطنل اربخ:عاتبن نيا نم .سيليفل لاقف هيلا البقم اريبك اعمج يلرف هيفيع عوسي
 » اريسي مهنم دحاو لك لان اذا رانيد ينيامب زبخ مبيفكي ام الياق سبليف هباجا د عدصي فوس امب املاع ناك هنال

 نكل ناتكمسو اريعش ةئغرأ ةسمخ هعم اند انهاه نأ » افصلا ناعمس وخا سواردنأ وه هذيءالت نم دحاو هل لاق

 فلا ةسمخ ءاكتاف ريثك بشع ناكملا “كلذ يف.ناكو نوكتي سانلا اوعد عوسي لاقف # ءاوه نم غلبي نيا اذه
 املف #* اواش ام ردقب نيتكمسلا نم كلذكو نييكتملل اوطعأو ذيمالتلا ياطعاو كرابذ ربغلا عوسي ذخاو * اددع لجر
 تلا رسكلا نم اليبنز رشع ىنثا اوالمو اوعمجن * اهنم ءيش. عبضي اليل تماصف يتلا رسكلا اوعمجا هذيمالتل لاق ةوعبش
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 يبنلا وه اذه نا اقح اولاف .عوسي اهلمع يتلا ةيالا سانلا يءار املف * ريعشلا ةفغرالا ةسمخ نم نيلكالا نع

 املو #* ةدحو لبجلا يلا اضيا لومتف اكلم هوريصيو دوفطتخمم نا اومزع مهنا ملع عوسي ناو د ملاعلا يلا يءاجلا
 عوسي نكي ملو مالظ ناك دتو موحانرفك يلا رجلا يف اوربعيل ةنيفس اوبكرو * رحملا يلا هذيمالت لزن ءاسملا ناك
 ةولغ نيرشعو سمخ وحن اوضمف #* مهقرغت تداك يتح هيف تبه ةديدش احر نال رحبلا جاهف » دعب مهءاج
 نأ اوبحاف  اوفاغت ال وه انا مهل لاقف # اوفاخ مهتنيفس نم اند املف رحملا ىلع ايشام عوسي اوار مث نينلث وا
 تناك ينلا عومجلا ترظن دغلا ينو .  اهودارا يتلا ضرالا يلا ةنيفسلا كلت تغلب تقوللف ةنيفسلا يف هيذخ.اي
 اوضم هذيمالت نكل هذيمالت عم عوسي اهبكري مل ثلانه.تناك يتلا ةتيفسلا ناو ةنيفس كانه سيل نا رمجبلا ربع يف

 يذلا زبغلا هيف اولكا يذلا عضوملا يلا تههتنا يتح ةيربط نم تفآو دق زخا نفس تناكر * مهدحو اهيف
 نوبلطي موحانرفك اوتاو نفسلا كلت اوبكر هذيمالت ال كاده عوسي عومجلا يري مل ؤَهلف * برلا هيلع كراب
 لوقا نيما نيما الياق عوسي مهباجا #+ انهاه يلا ترص يتم ملعم اي هل اولاق رحبلا ربع يف هودجو املف + عوبي
 ةايحلل يقابلا ماعطلل لب ديابلا ماعطلل ال اولمعا  متعبشف زبغلا مكلكال لب تايالا مترظن مكنوك ينوبلطت مل مكنا مكل
 * هللا لامعا لمعن يتح عنصن اذام هل اولاقف + بالا هللا همتخ دق اذه نال رشبلا نبا مكيطعي يذلا ةدبوملا
 :*.عنصت !فام كب نمونو اهارنل عنصت هيا هيا هل اولاق -* هلسرا نمب اونموت نا هللا لمع وه اذه الياق عوسي مهباجا
 لوقا نيصا نيما عوسي مهل لاق“ * اولكءاف ءامسلا نم ازبخ مهاطعا هنا بوتكم وه امك ةيربلا يف نملا اولكءأ انوابل
 وه هللا زبخ نال * ءامسلا نم ىلا زبخ مكيطعي يذلا يبا نكل ءامسلا نم زبخلا مكاطعا يسوم سيل هنا مكل
 عوسي مهل لاقف *ربخلا اذه نم نيح لك انطعا ديس اي هل اولاق #* ملاعلل ةايعلا بهيو .امسلا نم لزن يذلا

 ملو ٍينومتيار دق مكنا مكل تلق نكل + دبالا يلا شطعي ال' يب نموي نمو عجب ال يلا لبقي نمو ةايعلا زبخ وه انا
 لمعال ا ءامسلا نم تملزن ينل * اجراخ هحرطا نلف يلا لبقي نمو لبقي يلاف بالا هيناطعا نم لك د اونموت |

 يف هميقأ نكل دحاو مهنم فلتي آل يناطعا نم لك يه ينلسرا نم ةيشم هذهو »* ينلسرا نم ةيشم لب ينيشم
 يف هميقا اناو ةدبوملا ةايعلا هل نوكت هب نمويو نبالا يري نم لك يك يبا ةرسم يه هذه نآل #* ريخالا مويلا
 سيلا نولوقي اوناكو .* ءامسلا نم لزن يذلا زبحتلا وه انا يا لاق هنال هيلع نورمدتي ذوهيلا لعجف # ريخالا مويلا
 عوسي مهباجاف #+ ءامملا نم تزن ينا اذه لوقي فيكف هماو هيباب نوفراع نحن يذلا فسوي نب عوسي وه اذه
 هميقا اناو يغلسرا يذلا بالا هبذتجا نم الا يلا نايتالا يلع ردقي دحا سيل هناف * مكنيب اميف اورسدتت ال البات
 ونيف ملعو يبا نم عمس نم لكف هللا نم نيملعتم مهعمجاب نونوكي مهنا ءايبنالا يف بستك دق #* ريخالا مويلا يف
 نموي نم نا مكل لوقا نينما نيسأ * بالا يار اذه هللا نم وه يذلا الا بالا رصبا دحا سيلو # يلا لبقي
 نم لزن يذلا ربغلا اذهو # اوتامو ةيربلا يف نملا اولكأب مكوابا #* ةايحلا زبخ وه انا ه# ةميادلا ةايحلا هل يب
 دبالا يلا يبيح زبحلا اذه نم لكا نم ءامسلا نم لزن يذلا يعلا زبخخلا وه انآ تومي ال هنم لكءاي نم ءامسلا
 فيك نيلياق اضعب مهضعب فوهيلا مصاخت # ملاعلا ةايح لجا نم هيطعأ يذلا يدسح وه هيطعأ انا يذلا زبغلاو

 أوبرشتو رشبلا نب دسج اولكءات مل نأ مكل لوقا نيما نيما عوسي مهل لاقف # هلكءانل هدسج انيطعي نأ اذه ردقي
 * ريخالا مويلا يف هميقا اناو ةميادلا ةايهلا هلف يمد برشيو يدسج لكءاي نم #* مكيف ةايح مكل تسسيلف همد
 ينلسرا امك * هيف اناو يف تبثي يمد برشيو يدسح. لكءاي نم * قح برشم يمدو قح لكءام يدسج نأ
 سيل ءامسلا نم لزن يذلا زبغلا وه اذه . * يىلحا نم يبغي وهق ينلكءاي نمو بالا لجا نم يح اناو يحلا بالا
 يف ملعي وهو عومجلا يف اذه لاق # دبالا يلا شيعي ربحلا اذه نم لكءاي نم اوتامو مكوابا هلكءا يذلا نملاك
 يف عوسي ملعف »* اهعامتسا قيطي نم ةملكلا هذه بعصا ام اوعمس امل هذيمالت نم نوريثك لاقف 2 * موحانرفك
 ناك ثيح يلا ادعاص رشبلا نبا متياء, نا فيكف #* مككشي اذه. مهل لاقف اذه يلع نورمدتي هذيمالت نا-هسفن

 نونمؤي ال موق مكنم نكل' * ةايحو حور وه هب مكتملك يذلا مالكلاو ايش ينغي ال دسجلاو يبيح حورلا امنا ال



 “ مكل تلق اذه لجا نم مهل لاق مث + هملني يذلا كلذبو هب نونموي ال نيذلاب ميدق نم افراع ناك عوسي نال

 نوعمس باجا + قالطنالا نوديرت؛اضيا مكلعل رشع ينثالل عوسي لاقف .#* هعم نوشمي دعب اوؤكي ملو مهيارو يلا
 هللا نب ميسملا'“تمنا كلنا انملعو نحن انما دقو * كل ةميادلا ةايحلا مالكو بهذن نم.يلا ديس اي الياق افصلا
 نب اذرهي كلذب ينعو د ناطيش وه دحاو مكيفو رشع ينثالا رشعم مكتبختنا يذلا انا سيلا مهبل لاقف * يحلا
 ا * رشع ينثآلا دحاأ ناكو هملسي نأ اعمزمم ناك هنال يطويرخسالا ناعمس

 عباسلا لصفلا |

 نوديري اوناك دوبيلا نال ةيذوهيلا ضرا يف ددرتلا بس مل هنال ليلجلا يف يشمي عوسي ناك اذه دعب .-نمو.
 كذيمالت يرتل ةيدنوهيلا يلا ضماو انهاه نع لوحت هتوخا هل لاقف '** نرهيلا لاظم ديع برق املو #* هلتق
 . رهظاف ءايشألا هذه لمعت تنك نا ةينالع نوكي نا ديريف ارس ءايش.لمعي دحا سيل هناف' * لمعت يتلا كلامعا
 لك دعتسم هناف مكتقو امأو دعب. غلبي ملف يتقو امأ عوسي مهل لاقف * هب اوندمأ هتوخأ نكي ملو * ملاعلل كسفن

 اذه يلا متنأ اودعصأ #* يه ةريرش ميلامعا نإ مهيلع دهشأ ينال يننوضغبي مهو مكضغبي ملاعلا ردقي نل * نيح
 دعص املف #* ليلجلا يف ماقاو لوقلا اذه لاق * لمكي مل يتقو نال ديعملا اذه يلا نآلا دعصا تسل ينناف ديعلا
 نيا نولوقيو ديعلا يف هنوبلطي دوهيلا لعجن * ارتتسم لب ارهاظ ادوعص سيل اضيا وه دعص ذينيح ديعلا يلا هتوخا

 لضي هنكل ال نولوقي نورخاو ملاص هنا لوقي ناك نم مهنمف ةريبك ةرجاشم هلجا نم حصجلا يف ناك * كاذ
 عوسي دعص ديعلا مايا فصتنا املو #* نوهيلا نم ةفاغملا لجا نم ةينالع هيف ملكتي دحا نكي ملو * عمجلا

 هللا نم وه له يميلعت فرعي وهف هتاضرم لمعي نا بمحا نمف * ينلسرأ يذلل لب يل وه سيل يميلعت عوسي

 يذلا دجم بلطي يذلا امان هسفنل دجلا بلطي امنا هدنع نم ملكتي نم نا * يدنع نم هب ملكتا طنا ما ..

 ياربال يلع نورمدتت !ذاملف يسوم ةعيرش ضقتنت اليل تبسلا يف ناتمخلا لبقي ناسنالا ناك ناف * تمبسلا موي يف
 اذه سيلا ميلشروا نم سانا لاقف # الدع امكح اومكحا نكل ةايارملاب اومكعت ال * تبسلا موي هلك ناسنالا
 اذه نا نومدقتملا ملع دق اقح لعل ءايش هل نولوقي سيلو ةينالع ملكتي وه اهو # هلتق نوديري اوناك يذلا تلاذ
 جوسي عفرف * وه نيأ نم دحأ ملعي سيلف ءاج |ذا ميسملا اماف وه نيأ نم انفرع دق اذه نكل » ميسملا وه

 يذلا نكلو يدحو يتاذ نم تا ملو نوملعت تيتا نيا نمو نوفرعت يايا الياق لكيهلا يف ملعي وه اميف هنوص
 هيلا دحا ددمي مل نكل هكسم اوداراف د ينلسرا وهو هنم ينال هفرعأ اناو #* متنا هنوفرعت متسل يذلا قكم ينلسرا

 هذه نم رثكا لعفي ءاج اذا مدسملا له اولاقو هب اونما عممجلا نم نوريثكو #* دعب تءاج نكت مل هتعاس نال ادي
 ةنبكلا ءاسور لسرا مث هلجا نم مهيلع اورمدتف اذهب عومجلا مالك رابحال عمسف #* اذه ابلمعي يتلا تايالا
 ' يننوبلطتو * ينلسرا نم يلا قلطنا مث اريسي انامز مكعم ميقم انا عوسي مهل لاقف د هوكسميل اطرش نويسيرفلاو

 . بهذي نأ عمزم اذه نيأ يلا مهنيب اميف دوهيلا لاقف #» هيلا نولصت ال متنا هيلا يضمأ يذلا. ناكملاو ينودمجت الف

 مكنأ لات يذلا لوقلا اذه أم * نيينانويلا ماعيل نيينانويلا قرف يلا بهذي نأ عزم هلعل نحن هدجل ال يتح

 فتو ميظعلا ديعلا نم ربحالا مويلا فو * ىلا نايتالا يلع نوردقت الف هيلا يضما ثيحو يننودجت الو ينوبلطت

 هنطب نم عبنت بننلا لاق امك يب نموي نع لك * برشيو يلا لبقيلف ناشطع ناك نم الياق يداني عوسي



 نا هبا اي االياق » الصو هيدبكر يلع رخو رجم ةيمر وعن مهنع درفناو د ةبرجتلا اولخدت اليل اولص مهل لاق ناكملا
 ناكر هيوقيل .امسلا نم ثللم هل رهظف + نوكت تاتيشم لب يتيشم سيل نكل ساكلا هذه ينع ربعتلف ءاشت تنك
 نم اساين مهدجون ذيسالتلا يلا .اجو ةالسلا نم ماقو ضرألا يلع كزان طيبعلا مدلا هقرع راصو ارتاوتم يلصي

 - يعسملاو عمج اذاو ملكتي وه اميفو * بيراجتلا اراخدت اليل اولصف اوموق نومانت اذامل مهل لاقو مهظقياف * نزعل
 نبا ملست ةلبقبا. انرهي اي عوسي هل لاقف * هلبقو عوسي نم اندف مهمادق يشمي ناك رشع ينثالا دحا اذوهب

 سيير دنع مهنم دحاو برضف »* تفيملاب ببرضنا. بر اي هل اولاق ناك ام هعم نيذلا يار املف * ناسنالا
 .اضور نم هيلا اواج نيذلل لاقو » اهارباف هنذا سملو بفقكا الياق عوسي باجا # ينميلا هنذا عطقف ةنبهلا
 ل موي لك مكعم صمنك دتو * يوذخ احل يصعو بفويسب يلا متيج انآ صا لثما. سياشملاو لكيهلا دنحو ةلبكلا

 ناكو ةنهغلا سيير ثموب يبا هب اواجو دوفخاف # ةملظلا ناطلسو مكتعام يه هذه نكل مكيديأ يلا اودمت ملو لكيهلا
 2:1 ةيراج نار اهلق١ < عيطمي اسلاج نيران ناك ارساجو:زادلا اظنوناران ارهرشات + ديعب نم :ةقيتن سرا
 «ءار اضيا ليلق دعب مث '* هفرعا ام ةا.رم اي لاقو ركناف  هعم ناك اضيا اذه تلاقو هتزيم .وضلا دنع اسلاج
 اذه اقح الياق رخا. لوقلا هيلع ررك ةعاس دعب مث # وه انا ام ناسنا اي سرطب لاقف مهنم اضيا تننا لاقف رخآ»
 تمفملاف * تليدلا حاص ملكتي وه اميفو لوقت ام سفرعأ ام ناسنا اي سرطب لاقف * يليلج هنآ هعم ناك اضيأ

 + تاعفد ثلث ينركنت مويلا كيدلا ميصي نا لبق هنا هل هلاق يذلا برلا مالك سرطب ركذف سرطب يلا رظنو برلا
 هلوبرضيو ههجو نوطغيو # هنويرضيو هب نورهي اوناك عوسي اوكسسا نيذلا لاجرلاو * ارم ءاكب يكبو اجراخ سرطب جرخت .

 عيمتجا رابنلا ناك املف + ةريثك ءايشاب اضرا هيلع نورقفي اوناكو »* كبرض يذلا نم انل بنت نيلياق ةنولاسيو
 لاقف انل لقف ميسعلا ىسنا تفك نا # هل اولاقو مهتمكس# يلا هولخدأو ةبتكلاو ةنبكلا ءاسوورو بعشلا سياشم
 نع كسلا ناسنالا نبا نوكي نلا نس «. ينولخت ملو يئوبيمت ملف مكتلاس ناو * اونموت ملف مكل تلق نآ مهل
 يلا انتجاه ام اولاقف + وه انا ينا نولوقت منا مهل لاقف هللا نب تلنا مص دقف مهعيمج لاقف د هللا ةوق نيعي

 * ةيف نم انعمس دق اننا ةدابش

 نورشعلاو كثلاثلا لصفلا

 نأ عشميو انثمأ بسلقي اذه اندجو انا نيلياق هيلع نوفرقي احدبو * سطاليف يلا هب اواجو هرساب مهعيمج ماقف
 بيننا الياق هباجاف كوبيلا ثللم تنناا الياق سطاليف هلاسف * كلملا ميسملا هنا لوقيو رصيقل ةيزجلا يطعت'
 هنأ نولوقيو .نوددشتي اوناكو +* ةملع ناسنالا اذه يلع دجا مل انا عمجلاو ةنهكلا ءاسرل سطاليف لاقف * تلق
 وها لاس ليلبجلا سطلليف عمس اهلف # انهاه يلا ليلجلا نم ءادتباو ةيذوهيلا عيمج يف ملعي فا بعشلا شفي

 نا اوجري ناكو هنع هعمسي ناك امل ليوط نامز ذم ةاري نا يهتشي ناك هنال ادج حرف عوسي يار امل سدوريه ناو
 + هيلع نوفرقي ةيسكلاو ةنهكلا ءاسوور ففقوف * ,يشب هيج ملف ريثك مالك نع هلءاص د»* ابلمعي هيا هنم نياعي

 ذم سدوريهو سطاليف بحاصتف »* سطاليف يلا هلسراو ارمح ابايث ةوسبلاو هب اوربرتساو هدنجو سدوريه هرقتحاو

 * هقلطاو هبدوا اناو * تدوملا هب ىعتست لمع هل سيل اذدوهاهو انيلا هلسرا هنال افيأ سدوريه الو »* هب ةنوفرقت

 كانو * نابنرب انل قلطاو اذه ذخ نيلياق عمجلا لك حاصف * ديعلا يف اريسا مبل قلطي نا ةداع مهل تناكو
 + عوسي قلطي نا داراو سطاليف اضيا مهادان مث # ةئيدملا يف ناك يذلا لتقلاو نتفلا لجا نم نجسلا يف حرط
 هبدوأ. تدوملا بمجوت ةيلع هيلع دجا ملف اذه عنص رش يا ثلاث مل لاقف  هبلصا هبلصا نيلياق اوخرصف مه امأ



 * ةئهكلا ءاسوؤر .تاوصاو ميئاوصا تدتشا» هبلصي نا هنولاسيو ةتيلاع هتناوصاب نوجلل اوناكف * هقلطاو

 امك عوسي ملساو اوبلط اهك نتفلاو لذقلا لجا نم سبح يذلا كلذ مهل قلطاو * مهضرغ نوكي نا سطاليف
 فلخ بيلصلا هلم يئاوريقلا ناعمس يعدي لقلا نم اييابع ادنعاو اوكمسا هب نوقلطنم مه امنيبو * اودارا

 نعيلا عوسي تفتلاف * هيله نمو هنيدني نك يتاوللا ةوسنلا عم هغبتي بعشلا نم ريبك عيمج ناك * عوسي
 رقاوعلل يبوط اهيف نلقت مايا يتءاتس هنإل « دال يلمر ىلع نيكا نك يلع نيكبت 3 ميشو تاب اي لاق

 نولعغي اولاك ناو د انيطغ ماكاللو انيلع يعق لابجلل ناقت ذينيح د عضرت مل يتلا يدكلاو دلت مل يتلا نوطبلاو
 عضوم يلا اواج اهلف + التقيل يدر يلماع نيرخأ نينئاب هعم اراجو * سبايدلاب نوكي !كاهذ بظرلا دوعلاب اذه

 ال مهناك مهل رفغا با اي عوسي لاقف # هراسي نع رخاو هئيمي نع دخاو رشلا يلماع عم هوبلض تانهن ةمدحجأا
 نولوقيو هب نوزهتسي اضيأ ءاسوورا ناكو رظني مياق بعشلاو + اهيلع اوغرتقاو هبايث مهيب اومسدقاو نولعغي ام نوردي
 هب نوزهتسي اضيا دنبجلا ناكو + بفيتنعلا هللا نبا ميسفلا وه ناك نا هسفن سلفعلف نيزخا صلخ هق هنا

 باتك اضيأ هيلع ناكو # كسفن سنف كوبيلا كلم تننا تسنك نا نولوقيو #* الخ هل نومدقيو هيلا نومدقعيو
 . ناك هعم ابلص نيذللا يدرلا يلماع نم دحاوو + ثفرهيلا كلم وه اذه نا ةيناربعلاو ةيمورلاو ةينانويلب بحوتكم
 انك ىلا هللا فانت اما الياق هربتناو رخآلا هناجاف » اناياو كلسفن يمذف ميسملا ىمنا تسنك نا الياق هيلع بفدج
 لاق مث # ايدر ءايش عنصي ملف اذه اماف انعنص اهل ىمتسن امك اديزرح لدعب نعحنو # هحاولا مكحلا اذه ىمت
 ف يعم نوكت مويلا كنا كل لوقا نيما عوسي هل لاقف * كتوكلم يف تيج اذا بر اي يركُذا عوسيل
 تممهلظاو #2 ةعساتلا ةعاسلا تمقو يلا اهلك ضرالا تش ةملظ ناو ةسداسلا ةعاسلا قنقو ناك دت) * سودرفلا

 لاق املو يحور عضا كيدي يف هبا اي الياق لاع توصب عوسي حاضو #* هطسو نه لكيهلا رتس قشناو سعشلا
 عرمجلا لكو د اقيدص ناسنالا اذه ناك دقل اقح لاقو هللا دجم“ ناك ام ةياهلا دياق يار اهلف #* حورلا ملسا اذه
 اديعب امايك هفراعم عيمج ناكو 7 مهرودص ىلع نوقدي مهو أوحجر ناك ام اوكياع امل رظتملا اذه اورضح نيذلإا

 * اقيدص اعلاص ناكو يار اذ اناسنأ ناك فسوي همسا الجر اذاو + اذه نيءار ليلجلا نم هنعبتي نك يتاؤللا ةرسنلاو
 سطاليف يلا ءاج اذه + هللا توكلم يجرتي ناكو !توهي ةئيده ةمارلا نم ناكو مهلاهعأو مهيارل اقفاوص نكي ملو

 مدي ناكو * دحأ هيف كثرت نكي ملو هتحل دق ربق يف هغضوو نادك ةفاثل يف هفلو هلرنا مل * عومي دسج هلا

 املد * طم عيار اني يزل رب ليلبلا نم ربل ىلآلا ناو * ثربسلا هخابص نوكي يذلا ةعدج
 * ةيصولا يف امك تبسلا يف نففكو ارطعو ابيط نددعا نعجر

 نورشنلاو حبارلا لصصفلا

 رجلا ندجوف * رخآ ةوسن نهعمو هنددعا يذلا بيطلا نبعمو ربقلا يلا نيتا ادج اركاب توبسلا دحا ينو
 دق نللجر اداو اذه لجا نم تاريمتم نه اميف نكو -* عوسي دسح ندج# ملو ن .لخدف * ربقلا نع جرحد دق

 وه سين * تاومآلا عم يتلا نبلطت !ذامل نبل القف ضرالا يلا نههوجو نسكنو نفح * قربي سابلب نهب افقو
 سانا يديا يف ملسي نا يغبني ناسنالا نبا نا لاقو # ليلجلا يف وهو نكملك املثم نركذا. ماق دق نكل انهاه

 هلك اذهب رشع دحالا نربخا ةريقلا نم نعجر املو + همالك نركذف * ثملثلا مويلا يف موقيو بلصيو ةاطخ
 اذه ناكو #* لسرلل اذه نلقو نهعم نم رياسو بوقعي ما ميرسو انويو ةيلدجملا ميرم نكو # نيقابلا عيمجو

 7 يضمف ةدرفم ةعوضوم بايثلا يارف الخاد علطتو ربقلا يلا عرساو سرطب ماقو * ةوقدصي ملو وزهلاك مهدنع مالكلا
 نيتس وحن ميلشروا نم ةديعب ساومع اهمسا ةيرق يلا مويلا كلذ يف نارياس مهنم نانثا اميفو . * ناك امم ابجتتم
 عوسي امهنم برق نآلاستيو ناملكتي امه اميفو #* تناك يتلا رومالا عيمج لجا نم نابطاحمتل اناك»و د ةولغ
 5 هبحاص امكدحا ملكي يذلا مالكلا اذه ام امبل لاقف * ةهتفرعم نع امهنيعا بج دق ناكو * امهعم يشمو



 ملعت مل كدحو تنافا ميلشرواب ميقم تن الياق ابولكا همسا يذلا امهدحا باجاف »* نيبيتكم نايشام امثناو
 لعفلا يف ةوق هل ايبن الجر ناك يذلا يرصانلا عوسي رمأ هل ًالاقف وه امو امبل لاقف #* مايالا هذه يف اهيف ناك ام

 هنا اوجرن انك نحنو * هوبلصو توملا مكدل ءاسوورلاو ةنهكلا ءامظع هملساف * بسعشلا عيمجو هللا مادق لوقلاو
 + ربقلا يلا نركب نهنال انبججعا انم ةوسن نكل * اذه ناك ذنم ثلاثلا مويلا اذه هلك اذه عم نكل ليارسا صاخم
 امك اودجوف ربقلا يلا انس موق يضم مث - + يح هنأ هنع اولاقو ةكيالم نرصبا نهنأ نلقو نيتاو هدسج ندجي ملف
 هب تقطن املكب ناميالا نع مهبولق ةليقثلاو مهماهفا ةبولسملا اهيا امهل لاقف + هوري ملف وه اماف ةرسنلا تلاق

 هنا امهمهري وه ناكو اهيلا نيقلطنم اناك يتلا ةيرقلا نم اوبرتقاف * هلجا نم بتكلا عيمج يف ام ءايبنالا عيمج
 املف * امهدنع ميقيل لخدف ءاسم وهو راهنلا لام دقف ابعم مقا هل القو ابصغ هاكسمأف * دعب ناكم يلا قلطني

 رخآلل امهدحا لاقف # امهنع يفخو هافرعو امهنيعا بصتفناف #* امهلوانو هرسكو هكرابف ازبخ ذخا امبعم سلج
 اعجرو ةعاسلا كلت يف اماقو * بتكلا انل رسفيو قيرطلا يف انملكي ناك نا انيف ةقرتحت تناك دق ادبولق تسسيلا
 * .ناعمسل رهظو برلا ماق دقل اقح نولوقي مهو #* مهعم اوناك نيذلاو مه نيعمتج رشع دحالا ادجوف ميلشروأ يلا
 مهطسو عوسي فقو اذهب نوملكتي مه اميفو * زبخلا رسك دنع هافرع فيكو قيرطلا يف امهل قفتا امب اضيا اربخا مث
 نوبرطضت مكلاب ام مهل لاقف د احور نورظني مهنأ اونظو اوفاخو اوبرطضاف + اوفاخت ال وه انا مكل مالسلا مهل لاقو
 امك مظع الو محل هل سيل حورلا ناف اورظناو ينوسج- وه انا يناف يلجرو يدي اورظنا #* مكبولق يف راكفالا يتءات اذاملو
 مكدنعا مهل لاق بمججتتلاو حرفلا نم نيقدصم ريغ مه ذإو + هيلجرو هيدي مهارا اذه لاق املو * يل هنا نورت
 »ع مهاطعأو يقابلا ذخاو لكاو مهمأدق ذخاف د»* لسع دهش نمو يوشم توح نم اوزح هوطعاف »+ لكوي ام انهاه

 يسوم سومان ف بوتكم وه املك لمكي نا يغبني هنا مكعم تنك نا هب مكتملك يذلا مالكلا اذه مبل لاق مث

 ميسملا نا بوتكم وه اذكه مهل لاقو * بوتكملا اومهفيل مكبولق متف ذينيحو * يلجال ريمازملاو .ايبنالاو
 نم نودبتو مالا عيمج يف اياطغلا ةرفغمو ةبوتلاب همساب زركيو #* ثلاثلا مويلا ين يتوملا نم موقيو ملوي فوس
 اوعردتت يتجح ميلشروا ةنيدم يف متنا اوسلجاف يبا دعوم مكيلا لسرا اناو + اذه يلع نودهشت متناو * ميلشروا
 مهنع درفنا مهكرابي وه اميف ناك» * ميكرابو هيدي عفرو اينع تميب يلا مهجرخا مث # ءالعلا نم ةرقلا
 نوحبسي لكيهلا يف نيح لك اوناك» * ميظع حرفب ميلشروا يلا اوعجرو هل اودجسف مه اماف + .امسلا يلا دعص
 . | »هللا نوكرابيو

 < اقول سيدقلا ليجلا مت



 نطور نسل ليلا

 لوآلا لصفلا
 ناك هب لك + هللا دنع اذه ناك .دبلا ذم »* ةملكلا ناك هللاو هللا دنع ناك ةملكلاو ةملكلا ناك ,دبلا يف |

 مل ةملظلاو ةملظلا يف ءاضا رونلاو * سانلا رون تناك ةايحلاو ةايعلا تنناك هب * ناك امم .يش نكي مل هريغبو
 كي ملو * هب لكلا نويل رونلل دهشيل ةئابهشلل .اح اذه # انحوي همسأ هللا نم لسرأ نامنا ناك #* هكردت

 ملاعلاو ناك ملاعلا يف #* ملاعلا يلا تالا ناسنا لكل يضي يذلا قملا رون ناك يذلا #رونلل دهشيل لب رونلا وه
 ينب اوريصي نأ اناطلس مهاطعاف هولبق نيذلا اعاف #* هلبقت مل هتصاخو ءاج هتصاخ يلأ د هفرعي مل ملاعلاو ناك هب

 * هللا نم اودلو نكل لجر ةيشم نم الو محل ةدارا نم الو مد نم اوسيل نيذلا" * همساب نوئموي نيذلا هللا
 اخراص هلجا نم دهش انحوي #* اقحو ةمعن ىلتمم هيبال ديحو نب دج“ هدج“ انيارو انيغ لحو ادسج راص ةملكلاو

 * ةمعن لدب ةمعن انذخا انعمجاب نحن هيالتما نمو * ينم مدقا هنال يلبق ناك وه يدعب يتاي تلق يذلا اذه الياق

 يذلا ديحولا نبالا طق دحا هري مل هللا * ميسملا عوسيب اناك قعلاو ةمعنلاو يطعا يسومب عرشلا نا لجا نم
 * نم تننا هولسيل نييويلو ةنهك ميلشروا نم ذوهيلا هيلا لسرا نأ انحوي ةداهش هذهو * ربخ وه هيبا نضح يف
 اولاقف + الك باجاف تمنا يبنلافا تمسل لاقف ءايليا تنناف هولاسف * ميسملا تسل ينا رقاو ركدي ملو فرتعاف

 برلا قرط اوموق ةيربلا يف جراصلا توصلا انا لاقف * كسفن نع لوقت اذام انولسرا نيذلا بيهنل تننا نمف هل
 تننك نأ دمعت اداملف نيلياق هولءاسف 0 ا 0 ءايعشا لاق امك

 متسل يذلا كلذ مياق مكطسو ينو ءاملاب مكدمعا انا الياق اذحوي مهباجا #* يبنلا الو ءايليا الو ميسملا تسسل تنا
 يف ناك اذه * هياذح رويس لحآ نأ ىقهتسمب تسل يذلا تلاد يلبق ناك وهو يدعب يتاي يذلا * هنوفرعت
 عفري يذلا هللا لمح اذه لاقف البقم عوسي رظن دغلا يو » دمعي انحوي ناك ثيح ندرألا ربع يف اينع تيب

 انأو * ينم مدقا هنال يلبق ناكوهو لجر يدعب يتاي هنا هلجأ نم انا تلق يذلا كاد اذه * ملاعلا اياطخ

 ايتا حورلا تيار يفا الياق انحوي دهشو * ءاملاب دمعال انا تييج اذه لجا نم ليارسال رهظيل نكل هفرعأ نكا مل

 يذلا نا يل لاق وه .املاب دمعال ينلسرا نم نكل هفرعا نكا مل اناو * هيلع لحو ةمامح لثم ءامسلا نم هيلع

 دغلا يفو # هللا نبا وه اذه نأ تدبشو تنياع اناو * سدقلا حورب دمعي وه هيلع تبئيو لزني حورلا يرت
 اعبتف همالك هاذيمالت عمسف * هللا لمح اذه لاقف ايشام عوسي رظنف + هذيمالت نم نانثاو افقاو انحوي ناك
 نيا ملعم اي هليوات يذلا يبر هل الاقف ناديرت اذام امهل لاقف هناعبتي امهارف عوسي تمفتلاف »* عوسي

 ناكر * تاعاس رشع وحن ناكر كلذ امهموي هدنع اماقاو نوكي نيا ارصباو ايتاف ارظناف العت امهل لاقخ * نوكت
 داخا ناعمس اللا دجو اذه د# عوسي اعبتو انحوي نم اعمس نيذلا نينثالا نم دحا سرطب ناعمس وخأ سواردنأ
 بمنا هل لاق عوسي هيلا رظن املف عوسي يلا هب .ءاجن د ميسملا هليوات يذلا ايسم اندجو دق هل لاقو



 لاقف سبليف دجوف ليلجلا يلا جورغلا دارا دغلا نمو” * ةرهخصلا هليوات يذلا سرطب يعدت تنا انوي نب ناعمس
 لاقو لييناثان سبليف دجوف * سرطبو ساردنا ةنيدم نم اديص تيب نم سبليف ناكو #* ينعبتا عوسي هل
 لاقف »* ةرصانلا نم يذلا فسوي نب عوسي وه هاندجو ءايبنالاو سومانلا يف هلجا نم يسوم بنتك يذلا نا هل
 البقم لييناثان عوسي يار املف * رظناف لاعت سبليف هل لاقف ملاص ةرصانلا نم جرخ# نا نكمي له لييناثان هل
 نا لبق الياق عوسي هباجا ينفرعت نيا نم لييناثان هل لاقف * هيف شغ ا يييارسا اقح اذه هلجأ نم لاق هيلا
 كلم تنا هللا نب وه تننا ملعم اي الياق لييناثان هباجا * كتيأر نيتلا ةرجُت تمحن تناو سبليف كوعدي
 مث #* اذه نم مظعا نياعتس تنما. نيتلا ةرجش تمت كيار يلا كل يلوق لجال الياق عوسي هباجا * ليارسا

 * رشبلا نب يلا نولزنيو نودعصي هللا ةكيالمو ةحوتفم ءامسلا نورت نآلا نم .مكنأ مكل لوقا نيمأ نيما لاق

 2 يناثلا لصفلا 1

 * سرعلا يلا هذّيمالتو عوسي يعدو #* كانه عوسي ما تنناكو ليلجلا اناق يف سرع ناك ثلاثلا مويلا ينو
 تدات مل ةارملا اهتيا يلو كل ام عوسي اهل لاقف #* مهر مخ ال هل عوسي ما. تلإقف تدفن دق ةرمغلا تاكو
 ريهطتل ةعوضوم ةراجح نيجاجا تس كانه ناكو #* هب مكرم,اي ام اولعنا مادخلل هما ىملاقف * دعب يتعاس
 اوقتسا مهل لاقو * قوف يلا اهولمث ءام نيجاجالا اولما عوسي مهل لاقف * هيلث وا نيرطم دهاو لك عسي دوهيلا

 ناكو وه نيا نم ملعي ملو ارمخ لوجتملا ءاملا كلذ ةاكتلا سيير قانذ املو * اودوف ةاكتلا سيير اولوانو نآلا
 الرا ديهلا بارشلاب يتاي امنا ناسنا لك هل لاقو * سورعلا ةاكتلا سيير اعدف ءاملا اولم مهنال نرملعي مادغلا
 - يف عوسي اهلعف يتلا يلوللا هيالا هذه * نال يلا دبجلا رمجلا تميقبا تنافا نودلاب يتاي كلذ دنع اوركس اذاو
 اوماقاو هذيمالتو هتوخاو هماو وه موحانرفك يلا ردحلا اذه دعب مث # هذيمالت هب نماو هدج“ ربظاو ليلجلا اناف
 رقبلا ةعاب لكيبلا يف دجوف #* ميلشروأ يلا .عوسي دعصف برق دق ثذوهيلا مصف ناكو * ةريسي امايا تلانه

 بفارغلاو رقبلا مدرطو لكيبلا نم مهعيمج جرخلاو لبح نم ةرصخ# عينصتن * اسولج فرايصو مامعلاو شابكلاو
 تيب يبا يميب اولعجمت الو انهاد نم اذه اولمحا مامحلا ةعابل لاتو * مهدياوص بلتو بفرايصلا مهارد بدبو
 لعفت يتح انيرت هيا. هيا نيلياق وبيلا باجاف * ينتلكا كتيب ةريغ بسوتكم هنا هؤيمأتت ركذف ه« ةراهتلا
 نيعبراو تس يف نوهيلا هل لاقف مايا ةثلث يف هميقا اناو لكيهلا اذه اولح الياق عوسي مهباجا * لاغنإلا هذه
 ركذ تاومألا نع ماق املو * هدسج لكيهلاب ينعف وه اماف _ * مايا ةثلث يف هميقت يمنانا لكيهلأ اذه ينب هس

 ديع يف مهلشرولب نلك نأ نوريثك همساب نعاو »* عوسي اهلاق يتلأ ةملكلاو بتكلاب اونماف لاق اذهل هنا هذيمالت
 جاتحسي نكي ملو  دحا لكي افراع ناك هنال مهنمءاي نكي ملف عوسي اماف * لمع يتلا ,تئايالا اونياع مهنال مهلا
 ظ * ناسنالا يف ام ملعي ناك هنال ناسنا يلع دحا هك ديشي نأ

 ثكلاثلا لصفلا

 ملعن نمي ملعس اي هلأ لاقو اليل عوسني يلا يتا اذه # ذوهيلا سيير سميدوقين همسا نييسيرفلا نم لجر ناكو
 هباجا #* هعم هللا ناك نم الا لمعت يتلا تالا هذه لمعي نا دحا ردقي سيل هنال املعم هللا نص تيتا كنا
 سميووقين هل لاق » هللا توكلم نياعي نأ ردقي نأ يرخآ ةرم دلوي مل نم هنأ هثلل لوقا نيمأ نسما لياق عوسي

 الياق عوسي هباجا * دلوي مث ةيناث هما نطب بلي نا ردقيا هتخوخيش دعب يرخا ةرم نابنا دلوي نأ نكمي فيك

 دسجلا نم دولوملا نال هللا توكلم لخدي نا ردقي نل حورلاو ءاملا نم كلوي مل نم نأ كلل لوقا نيما نيما
 ميرلا * يرخا ةرم اودلوت نا مكل يغبني هنا كلل يلوق نم نبجمتت الف د حور وهف حورلا نم دولوملاو وه دسج
 نسم دولوم لك وه يفكه بصهذت نيا يلا الو ينات نيا. نص ملعت تسل هتلنك اهتوص عمستو ءاشت ثيح بسهت

 س

 وو



 ملعت الفا ليارسا ملعمه تننا الياق عوسي هباجا * اذه نوكي نأ نكمي فيك الياق سميدوقين باجا خ* مورلا
 تنك نأ # انتاداهش نولبقت متسلو انيارر امب دهشنو ملعن امب قطنن امنا انا كل لوقا نيما نيما #* اذه
 يذلا الا ءامسلا يلا دحا دعصي امو #* نوقدصت تاييامسلا مكل تلق نا فيكف نوئموت متسلو تايضرالا مكتملعا

 :رشبلا نب عفري نأ يغبني يذكبف ةيربلا يف ةيعلا يسوم عفر امكو: * ءامسلا يف نياكلا رشبلا نب ءامسلا نم لزن
 اليك ديحولا هنبا لدب يتح ملاعلا هللا بمحا يذكه # ةيدبالا ةايحلا هل نوكي لب كلهي ال هب نموي نملك يك

 ن ملاعلا هب يجنيل نكل ملاعلا نيديل ملاعلا يلا هنبا هللا لسري مل هنال د دبالا ةايح لاني لب هب نموي نم لك كلهي
 رونلا نأ ةنونيدلا يه هذهو # هللا نب ديحولا مساب نموي مل هنأل نادم وهف هب نموي مل نمو نادي ال هب نموي نمو
 ضغبي تاييسلا لمعي نملك نآل * ةريرش تناك مهلامعا نآلرونلا نم رثكأ ةملظلا سانلا بمحاو ملاعلا يلا .اج
 رهظتو رونلا يلا لبقي هناف ىلا لمعي يذلا اماف * ةريرش اهنال هلامعا تكبت. اليل رونلا يلا لبقي سيلو رونلا
 » دمعيو مهعم كانه ددرتي ناكو ةيذوبيلا ضرا يلا هذيمالتو عوسي لبقا اذه دعبو #* ةلومعم هللاب اهنا هلامعا
 هنال : نودمتعيف نوتاي اوناكو كلنه ءاملا ةرئكل مهلام بناج يلا يتلا نون نيع يف اضيا دمعي انحوي ناك دقو

 يلا اولبقاف  ريبطتلا لجا نم فوبيلاو انحوي ذيمالت نيب ةرظانم تناك» #* نمحسلا ين يقلا دعب انحوي نكي مل
 لكلا هيلأ يتايؤ دمعي اذوه هل تدهش. تننا يذلا ندرالا ربع يف كلعم ناك يذلا كاذ ملعم اي هل اولاو انحوي
 تسل ينا'تملق ينا يل نودهشت متنا # ءامسلا نم هاطعي نا الأ ءايش ذخاي نا ناسنالا ردقي نإ الياق انحوي مهباجأ
 نم احرف حرفي هيلا يغصملا فتاولا نتهغلا قيدصو نتخ وهف سورع هل نم * ثلاذ ماما تلسرا نكل مميسملا

 ءالعلا نم ءاج يذلا نلل #* صقنا نأ يلو اومني نا تلاذل يغبني #* مت دق يحرف اذوه نالذ نتخلا توص لجا .
 امبو # لكلا قوف وه يتا .امسلا نم يذلاو يتطني ضرالا نمو يضرا وهف ضرألا نم يذلاو .يش لك نم العا ود

 . * ,يش لك هيدي يف لعج دتو نبالا بحي بالا #* ليكلاب حورلا يطعي ال هللا نآل هللا مالكب قطني امنا هللا هلسرا
 * هللا بهتغ هيلع لحي لب ةايحلا نياعي ال نبالا عطي ال نمو ةميادلا ةايهلا هلف نبالاب نموي نمو

 ظ عبارلا لصفلا

 سيل كا # انحول نسم رثكأ دمعي هناو نيريثك ذيمالت ذختا دق هنا اوعمس دق نييسيرفلا نأ عوسي ملع املو

 * ةرماسلاب زاتجحي نا عمزا دق ناكو د اضيا ليلجلا يلا يضمو ةيذوهيلا كلرتف #* هذيمالت لب دمعي ناك عوسي
 تناكو #* هنبا فسويل اهبهو بوقعي ناك يتلا ةيرقلا بناج يلا راخبس يمست يتلا ةرماسلا ةنيدم يلا لبقاف
 * ةسداسلا ةعاسلا تمقو نيعلا يلغ سلجن قيرطلا ءيشم نم هبلعت دق عوسي ناكو بوقعيل ءأام نيع كانه

 ,ةنيدملا ىلا اوصضم دق هذيمالت ناك» * برشال ينيطعا عوسي اهل لاقف ءام يقتستل ةرمسلا نم ةارم تااجن
 ةيرماس ةاءارم اناو ءاملا ينيقستست يذوبي تنناو فيك ةيرماسلا ةارملا كلت هل ىملاقف * اماعط مهل اوعاتبيل

 برشال ينيلوان كلل لاق يذلا نسو هللا ةيطع نيفرعت تمنك ول الياق عوسي اهباجا #* ةرمسلاب: نوطلتخ ال ثوهيلأو
 نبا نمف ةقيمع ريبلاو كلل ولد ال هنأ ديس اي ةارملا تكللت هل تللاق * ةايعلا ءام كيطعي هيلاست تمننا تننكل

 اهباجا + هتيشامو هونبو وه برش اهنمو ريبلا هذه اناطعا يذلا بوقعي انيبا نم مظعا كلعلا #* ةايحلا ءام كل .
 يلا شطعي ال انا هيطعا يذلا ءاملا نم برشي نم لك اماف *اضيا شطعي .املا اذه نم برشي نم لك الياق عوسي
 اليل ءاملا اذه نم ينطعا ديس اي ةارملا هل تلاق * دبالا ةايعلا عوبني ام هيف نوكي هيطعا يذلا ءاملا كلذ لب دبالا

 ةلياق ةارملا هتباجا + * انهاه يلاعتو كجوز يعداف يضما عوسي اهل لاقف # انهاه نم يقتساو يجا الو شطنعأ
 سيل نآلا كلل وه يذلاو جاوزا ةسمخ كل ناك دق هنال * يل لعب آل هنا تملق انسح عوسي ابل لاق يإ لعب 3

 لبجلا اذه يف اودجس انوابا :: يبن كلنا يرا يلا ديس اي ةارملا هل تلاق * تلق اقعن اذه اما كجوزب وه
1 



 .نآل ملعن نمل دجسن نعنو نوملعت ال نمل نودجست متنا ا بالل نودجس ميلشروا يف الل لبجلا اذه يف ال ةعاس
 نال قمملاو مورلاب بالل نودجسي نوقحملا نودجاسلا اميكل نالا يهو ةعاس يتءاتس نكل #* فوهيلا نم وه صالغلا
 * اودجسي نا يغبني ىحلاو حورلاب هل نودي نيذلاو جور هللا نال * هل نيدجاسلا ءاوه لثم ديري امنا بالا
 انا عوسي اهل لاق * .يش لك انملعي وهف كاذ ءاج اذاف يتاي ميسملا وه يذلا ايسم نا انملع دق ةاءرملا هل تلات
 - اذام هل لوقي نا مهنم دحا رسميا ملو ةارم عم همالك نم اوبجعتو هذيمالت ءاج اذه ينو * كملكا. يذلا وه
 هنال لجرلا اذه يلا اورظنا اولاعت * سانلل تلاقو ةنيدملا يلا تنمو اهترج ةارملا تكرتف د اهملكت اذاملو ديرت

 نيلياق هذيمالت هلاس اذه فو + هوهن اولبقأو ةنيدملا نم اوحرج * ميسملا وه اذه لعل تلعن املكب ينملعا .
 ٠ ,يثب هافاو اناسنا لعل مهنيب اميف نيمالتلا لاقف متنا هنوفرعت متسل اماعط يل نأ مهل لاقف * لك ملعم اي
 داصحلا نا نولرقت متنا سيلا #* هلمع متاو ينلسرا نم ةيشم لمعا نا انا يماعط عوسي مهل لاقف #* هلكااف
 دصخي يذلاو + داصحلا غلبو تضيبا دق روكلا يلا اورظناو مكنويع اوعفرا مكل لوقا اناو رهشا ةعبرا دعب يتءاي
 عرزي !دحاو نا لوقلا ىتحب اذه يف ناف * اعم ناحرفي دصاحلاو عرازلاو ةميادلا ةايحلا رامث عمجو ةرجالا ذخاي
 يف هب نم.اف #* مهبعت يلع متلخد متناو اوبعت نيرخا نال هيف اوبعتت مل ام اودصعتل مكتلسرا انأ #* دصح# رخآو
 املو * تلعف .يثب لكب ينملعإ هنا دهشت تناك يتلا ةاءرملا كلت هةملك لجا نم نوريثك نويرماس ةنيدملا كلت
 * هتملك لجا نم ريبك عمج هب نمءاف #* نيموي مهدنع ثكمف مهدنع ميقي نأ هيلا اويلط نويرماسلا هيلا راص
 وه ةقيقعلاب اذه نا انملعو انعمس دق اضيا نصن انكل هب نمون كلوق لجا نم سيل انا ةاءرملا كلتل نولوقي اوناكو
 يبنلا نأ دهش دق عوسي نأ * ليلجلا يلا يضمو كانه نم عوسي جرخ نيموي دعبو * ملاعلا صلخع ميسملا

 اوناك اضيا مهنال ديعلا يف ميلشرواب لمع ام اونياع مهنال نويليلجلا هلبق ليلجلا يلا راص املو * هتنيدم يف مركي ال
 يكلم ناسنا موحانرفكب ناكو ارمخ ءاملا عنص ثيح ليلجلا اناق يلا اضيا عوسي ءاج مث د ديعلا يلا اواج دق
 هنبا يربيف لزني نأ هلءاسو هيلا قلطناف ليلجلا يلا ةيذوهيلا نم ءاج دق عوسي نا عمس امل اذه * ضيرم هنبا
 كلملا دبع هل لاقف # اونموت مل بيجاعالاو تايإلا اونياعت مل نا عوسي هل لاقف * توملا براق دق ناك هنال
 عوسي اهلاق يتلا ةملكلاب لجرلا نمءاف ينش دق كنباف صضما عوسي هل لات »* ياتف تومي نا لبق لزنأ ديس اي

 ءارب تقو يإ ين الياق مهلءاسف * يفش. دق كندبا نا نيلياق هورشبو هناملغ هلبقتسا ضام وه اميفو » راسو
 دق كنبا اهيف عوسي هل لاق يتلا ةعاسلا كلت ابنا هوبا ملعف +* يمحلا هتكرت ةعباسلا ةعاسلا يف سما هل اولاقف
 * ليلجلا يلا ةيذوهبلا نم ءاج امل عوسي اهلمع ةيناث هيا. اضيا هذه د هرساب هتيبو وه نمءاف يفش

 سماخلا لصفلا

 يمست ةيناربعلابو ناصلا ةكربب فرعت ةكرب ميلشرواب ناكو  ميلشروا يلا عوسي دعصف دوهيلل ديع نأك اذه دعبو
 نودعقمو نايمع اهيغ نيحرطم يضرملا نم ريثك ناكو #* ةقورا ةسمخ اهيف ناكو ةمحرلا تيب يأ دسح تيب
 ناك يذلاو ءاملا تلرحاف نيح نيح يف ةكربلا يلا لزني ناك اكالم نال *..املا كيرعحت نوعقوتي اوناك» نوفاجو
 رظن #* ةئس نينلثو نامث ذنم ميقس لجر كانه ناكو * هب ناك عجو لك نم ءاربي ءاملا ةكرح دنع الوأ لزني
 ديس اي معن الياق ضيرملا كلذ باجا # .اربت نأ بمعتا هل لاقف ةريثك نينس هل نأ ملعف يقلم اذه يلا عوسي
 مق عوسي هل لاق *رخآ يمادق لزني انا يجا نا يلا لب ةكربلا يف ينيقلي ءاملا كرعت اذا ناسنا يل سيل نكل
 لاقف #* اتبس مويلا كلذ ناكو يضمو هريرس. لمح ماقو لجرلا ءارب تقوللف »* شمأو كريرس لمجحاف
 يل لاق وه ينءاربا يذلا نا مهباجاف * تاريرس لمحت نا كل لح الل تبس موي هنا ينش يذلل ذنوهيلا
 يربا يذلا اماف © + شماو كريرس لمحا تكلل لاق يذلا لجرلا وه نم هولءاسف د* شماو كتريرس لمحا



 جوسي هدجو اذه دعبو * كانه ناك يذلا ريبكلا عمجملا يف رتتسا دق ناك عوسي نآل وه نم ملعي نكي ملف
 ملعاو لجرلا كلذ بهذف # ربكا رش كل نوكي اليل يطحن دعت الف تيفوع دق هل لاقف لكيبلا يف
 يف اذه عمص هنال هلتق نوديريو عوسي نودرطي دوهيلا ناك اذه لجا نمو # هءاربا يذلا وه عوسي نا نرهبلاأ
 نوديري لصنالاب دوهيلا ناك اذه لجا نمو د لمعا اضيا اناو لمعي نآلا ىلا يبا :عوسي مهل لاقف * تبسلا
 عوسي مهل لاق مث * هللاب هسفن لداعيو يبا هللا نأ لوقي ناك هنال لب طقف ىربسلا ضقني ناك هنال ال هلتق

 لامعالا نال هلماع بالا يري ام لمعي هنا الا هسفن ءاقلت نم ءايش لعفي .ال نبالا نأ مكل لوقا نيما نيما
 نم لضفا اضيأ هيريو لمعي ام عيمج هيريو نبالا بحت بالا نلل * نبآلا اهلمعي اضيأ هذه بالا اهلمعب يلا

 ادحا نيدي بالا سيلو #* ءاشي نم يبيح نبالا كلذك مهييحتو يتوملا ميقي بالا نأ امك» * منا اوبهتل هذه
 يذلا بالا مركي سيل نبالآ مركي ال نمف بالا نومركي امك دحا :لك نبالا مركيل * نبالل هلك مكحلا يطعا لب

 يلا رضحي سيلو ةدبوملا ةايحلا هلف ينلسرا نمب نمويو يمالك عممسي نم نا مكل لوقا نيملا نيسا #* هلسرا
 اهيف عمسي نآلا يهو ةعاس يتءاتس هنأ مكل لوقأ نيما نيمأ #* ةايهلا يلا توملا نم لقتلا دق لب ةتونيدلا
 نوكت نا نبالا ىطعا كلذك هتاذ يف ةايحلا ب'“ نا امك هنال * نويحب .نوعمسي نيذلاو هللا نب توص تاومالا
 عيمج اهيف عمسي ةعاس يتءاتس هناف اذه نم اوبجعت الف #* رشبلا نبا هنال نيدي نأ ناطلسلا هاطعاو # هيف ةايحلا
 هن ةنوديدلا ةمايق يلا تاييسلا اولمع نيذلاو ةايعلل ةمايق يلا تانسهلا اولمع نيذلا جرخسف # هتوص روبقلا يف نم
 ةيشم لب يتيشم هبلطا تسل فأل وه لدع ينيدو عمسا امب مكحا امناو يتاذ نم :ايش لتهعا نأ ردقا تمس

 هتداهش نا ملعا اناو رخا يل دهشي يفلا نكل #* اقح يتداهش تسيلف يسفنل دهشا انا تدك نا »* ينلسرا نم
 نم ةداهش بسلطا تمسسلف انا اماو * قعلاب يل دهشف انحوي يلا متلسرا متنا * يه قح يلجأل اهب دهشي يتلا
 اناو * ةعاس هرونب اوللهتت نأ متدرا متناو ءيضم .يلتمم حابصم كلاذ ناك *.متنا اوصلختل اذه لوقا نكل ناسنا
 نأ يلجا نم دهشت يتلا لامعالا هذه يه اهلمكءال يبا يناطعا يتلا لامعالا نال انحوي ةداهش نم مظعا ةداهش يلف

 تبثت ل هتملكو »* هومتيار الو هومتفرع الو هتوص طق اوعمست ملو يل دهشي وه ينلسرا يذلا بالو #* ينلسرا بالا
 * يلجأ نم دهشت يبف دبالا ةايح اهب مكل نا .متنأ نونظت يتلا بمتكلا اوشتف .* هلسرا يذلاب اونموت مل مكنال مكيف
 نا مكتملعا دق ينكل #* ناسنا .نم دخلا لبقا تسل # دبالا ةايح :مكل نكتل يلا اولبقت نا نوديرت متسا
 نا نوردقت فيك # هومتلبق هسفن مساب رخآ يتأ ناو ٍنولبقت ملف يبا مساب تيتا انا * هللا بمح مكيف سيئ

 دنع مكوكشا ينا اونظت ال * دحاولا هللا نم دجملا نوبلطت الو ضعب نم مكضعب دجفلا نولبقت امنأ متنأو اونموت

 * يمالكب :نونموت فيكف تلاد بتك امب نوئموت ال متنك ناف »* يلجا

 سداسلا :لصفلا ظ

 عنص يتلا تايالا اونياع اوناك مهنال ريبك عمج هعبتو # ةيربط يلا ليلجلا رحب ربع يلا عوسي يضم اذه دعب
 عفرف #* برق دق فوهيلا مصف ديع ناكو #* هذيمالت هعمو تكلانه سلج» لبجلا يلا عوسي ءام #* ينرملا يف

 هبرجبل اذه لاق امناو #* ءاوه معطنل اربخ :عاتجن نيا .نم .سبليفل لاقف هيلا البقم أريبك اعمج يارف هيفيع عوسي
 :: اريسي مهنم دحاأو لك لان اذا رانيد يتيامب زبخ مبيفكي ام الياق سبليف هباجا * عنصي فوس امب املاع ناك هنال

 نكل ناتكمسو اريعش ةئغرا ةسمخ هعم اثدخ انهاه نأ #* افصلا ناعمس وخا سواردنا وه هذيمالت نم دحاو ك لاق
 فلا ةسمخ ءاكتاف ريثك بمشع ناكملا تلذ يف.ناكو نوكتي سائلا اوعد عوسي لاقف # ءالوه نم غلبي نيا اذه
 املف  اواش ام ردقب نيتكمسلا نم كلذكو نييكتملل اوطعاو ذيمالتلا ياطعاو كرابذ زبغلا عوسي ذخاو * اددع لحجر
 21 رسكلا نم اليبنز رشع ينثا اوالمو اوعمجن # اهنم .يش عنيضي اليل تماضف يتلا رسكلا اوعمجا هذيمالتل لاق ةوعبش
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 يبنلا:وه اه نأ اقح اولاق .عوسي اهلمع يتلا يالا سانلا يءار املف * ريعشلا ةفغرالا ةسمخ نم نيلكالا نع

 املو * هدحو لبجلا يلا اضيا لوعتف اكلم هوريصيو دوفطتخي نا اومزع مهنا ملع عوسي ناو د ملاعلا يلا يءاجلا
 عوسي نكي ملو. مللظ ناك دقو موحانرفك يلا رجلا يف اوربعيل ةنيفس اوبكرو * رحملا يلا هذيمالت لزن ءاسملا ناك
 ةولخ نيرشعو سمخ وعن اوضمف # مهقرغت تداك يتح هيف تبه ةديدش امير نال حبلا جاهف # دعب مهءاج
 نا اوبحاف # اوفاخت ال وه انا ممل لاقف #* اوفاخ مهتنيفس نم اند املف رحبلا ىلع ايشام عوسي اوار مث نينلث وا
 بتناك يتلا عومجلا ترظن دغلا نو . * اهودارا يتلا ضرالا يلا ةنيفسلا كلت تغلب تقوللف ةنيفسلا يف هوذخ.اب
 اوضم هذيمالت نكل هذيمالت عم عوسي اهبكري مل كانه.تناك يتلا ةنيفسلا ناو ةنيفس كانه سيل نارحجلا ربع يف

 يذلا زبغلا هيف اولكا يذلا عضوملا ىلا تمهتنا يتح ةيربط نم تفاو دق زخا نفس تناكو * مهدحو ابين
 نوبلطي موحانرفك اوتاو نفسلا كلت اوبكر هذيمالت او كانه عوسي عومجلا يري مل ؤهلف * برلا هيلع كلراب
 لوقا نيما نيما الياق عوسي مهباجا + انهاه يلا ترص يتم ملعم اي هل اولاق رحبلا ربع يف هودجو املف #* عوسي
 ةايحلل يقابلا ماعطلل لب ديابلا ماعطلل ال اوامعا  متعبشف زبغلا مكلكال لب تايالا مترظن مكنوك ينوبلطت مل مكنا مكل
 * هللا لامعا لمعن يتح عنصن اذام هل اولاقف 2+ بالا هللا همتخ دق اذه نال رشبلا نبا مكيطعي يذلا ةدبوملا
 :عشصت !ذام كب نمونو اهارنل عنصت هيأ هيا هل اولاق -* هلسرأ نمب اونموت نا هللا لمع وه اذه الياق عوسي مهباجا
 لوقا نيصا نيما عوسي مهل لاق" * اولكءاف ءامسلا نم ازبخ مهاطعا هنا بوتكم وه امك ةيربلا يف نملا اولكءا انوابأ
 وه هللا زبخ نال  ءامسلا نم قدما زبخ مكيطعي يذلا يبا نكل ءامسلا نم زبخلا مكاطعا يسوم سيل هنا مكل
 عوسي .مه لاقف #*ربخلا اذه نم نيح لك انطعا ديس اي هل اولاق # ملاعلل ةايعلا بهيو ءامسلا نم لزن يذلا
 ملو ٍنومتيار دق مكنا مكل تملق نكل # دبالا يلا شطعي الا يب نموي نمو عجب ال يلا لبقي نمو ةايهلا زبخ وه انا

 لمعأال الل ءامسلا نم تملزن ٍلال د اجراخ هحرطا نلف يلا لبقي نمو للبقي يلف بالا هيناطعأ نم لك # اونموت |
 يل هميقأ نكل دحاو مهنم فلتي ال يناطعا نم لك يك ينلسرا نم ةيشم هذهو * ينلسرا نم ةيشم لب يتيشم
 يف هميقأ اناو ةدبوملا ةايهلا هل نوكت هب نمويو سالا يري نم لك يك يبا رسم يه هذه نك »* ريخالا مويلا

 سيلا نولوقي اوناكو .* ءامسلا نم لزن يذلا زبخلا وه انأ ينا لاق هنال هيلع نورمدتي فرهيلا لعمش * ريخالا مويلا
 عوسي مهباجاف # ءاممسلا نم تزن ينا اذه لوقي فيكف هماو هيباب نوفراع نحن يذلا فسوي نب عوسي وه اذه
 هميقا اناو يغلسرا يذلا بالأ هبذتجا نم الا يلا نايتالا يلع ردقي دحا سيل هناف #* مكنيب اميف اورسدتت ال البان

 وهف ملعو يبا نم عمس نم لكف هللا نم نيملعتم مهعمجاب نونوكي مهنا ءايبنالا يف بتك دق #* ريخالا مويلا يف
 نسوي نم نأ مكل لوقا نيسا نيمأ + بالا .يءار اذه هللا نم وه يذلا الا بالا رصبا دحا سيلو د ىلا لبقي

 نم لزن يذلا ربخلا اذهو # اوتامو ةيربلا يف نملا اولكأب مكوابا »* ةايحلا زبخ وه انا ه#* ةميادلا ةايحلا هل يب
 دبالا يلا يبيح ربخلا اذه نم لكا نم ءامسلا نم لزن يذلا يلا زبخلا وه انا : تومي ال هنم لكءاي نم ءامسلا
 فيك نيلياق اضعب مهضعب فوهيلا مصاحف # ملاعلا ةايح لجا نم هيطعا يذلا يدسج وه هيطعأ انا يذلا زبخلاو

 أوبرشتو رشبلا نب دسج اولكءات مل نا مكل لوقا نيما نيما عوسي مهل لاقف د هلكءانل هدسج انيطعي نا اذهردقي
 * ريخالا مويلا يف هميقا اناو ةميادلا ةايهلا هلف يمد برشيو يدسج لكءاي نم # مكيف ةايح مكل تسسيلف همد

 ينلسرا امك # هيف اناو يف تبثي يمد برشيو يدسج لكءاي نم * قح برشم يمدو قح لكءام يدسج نأ
 سيل ءامسلا نم لزن :يذلا زبحنلا و» اذه . * ىلحا نم يبي وهق ينلكءاي نمو بالا لجا نم يح اناو يحل بالا
 يف ملعي وهو عومجلا يف اذه لاق # دبالا يلا شيعي ربغلا اذه نم لككءاي نم اوتامو مكوابا هلكءا يذلا نملاك

 يف عوسي ملعف #* اهعامتسا قيطي نم ةملكلا هذه بعصا ام اوعمس امل هذيمالت نم نوريثك لاقف 7 * موحانرفك
 ناك ثيح يللا ادعاص رشبلا نبا متياءر نا فيكف #* مككشي اذه, مهل لاقف اذه يلع نورمدتي هذيمالت نأ-هسفن

 نونمؤي ال موق مكنم نكل' * ةايحو حور وه هب مكتملك يذلا مالكلاو ءايش ينغي ال دسجلاو يبيح حورلا امنا * الأ



 “ مكل تلق اذه لجا نم مهل لاق مث #* هملسي يذلا كلذبو هب نونسوي ال نيذلاب ميدق نم افراع ناك عوسي نلل
 هذيمالت نم ريثك عجر ةملكلا هذه لجا نمو * بالا نم كلذ يطعي نا الا يلا لبقتي نا دحا ردقي ال هنا
 نوعمس باجا + قللطنالا نوديرت» اضيا مكلعل رشع ينثالل عوسي لاقن * هعم نوشمي دعب اونوكي ملو مهيارو يل

 هللا نب ميسملا 'تمننا كلنا انملعو نحن انمأ دقو + كل ةميادلا ةايحلا ماكو بهذن نم.ىلا ديس اي ليات افسلا
 نإ اره كاذب يو يايات كرا لاا راب ا ا ا الا + يلا
 ظ * رشع ينثالا دحا ناكو هملسي نأ اعمزم ناك هنال طويرختالا ناعمس

 عباسلا لصفلا

 نوديري اوناك وبيلا نال ةيذوهيلا ضرا يف ددرتلا بصح مل هنال ليلجلا يف يشمي عوسي ناك أذه دعب .نمو.
 كذيمللت يرن ةيبذوهبلا يلا ماو ا لوعت 3 هل لاقف ' فوهيلا لاظم ديع برق املو * هلتق

 لك دعسم هاذ قو اماو دب غلب مف يو مآ عوسي مل لا ع ب اوثمأ هتوخأ نكي مل + لاقل كف

 دعص املف + ليلجلا يف ماقاو لوقلا اذه لاق "لد ل قر لا ديلا اذ لا نللا ةديما يبدأ قاف دينا
 نيا نولوقيو ديعلا يف هنوبلطي ذوهيلا لعجن # ارتتسم لب ارهاظ !دوعص سيل اضيا وه دعص ذينيح ديعلا يلا هتوخل
 لضي هنكل 2 نولوقي نورخاو ملاص هنأ لوقي ناك نم مهنمف ةريبك ةرجاشم هلجا نم حمجلا يف ناكو * ثتلاذ

 عوسي دعص ديعلا مايا فصتنا املو #* فنوهيلا نم ةفاخضملا لجا نم ةينالع هيف ملكتي دحا نكي ملو * عمجلا
 مهل لاكف * دحا هملعي ملو بذكلا اذه نسعي فيك نولوقيو نوبجتي نرهيلا ناك * ملعي ءادبو لكيبلا يلا

 يتلا دهص بللي يذلا اماث هلا ديلا بلطي امن هدذع م ملتي نم + يدنع نم هب ملكنا انآ ما

 ادحاو المع تلمع دق يت عوسي ماجا * تاق ديرب ىم اعيش لب نأ نييك عمجلا هباجاف سا

 ياربال يلع نورمدتت (ناملن يسوم ةعيرش سقئنت اليل 0 ف ناتغلا لمقي ناسنالا 7 ناف ها لا 1 ٍِل ْ

 اذه سيلا ميلشروا نم سانا لاقف # الدع امكح اومكحا نكل ةايارملاب اومكحت ال * تمبسلا موي هلك ناسنالا
 اذه نا نومدقتملا ملع دق اقح لعل ءايش هل نولوقي سيلو ةينالع ملكتي وه اه» * هلتق نوديري اوناك يذلا كلذ

 يذلا نكلو يدحو يتاذ نم تا ملو نوملعت تيتا نيا نمو نوفرعت يايا اليات لكيهلا يف ملعي وه اميف هتوص
 هيلا دحا ددمي مل نكل هكسم اوداراف * ينلسرا وهو هنم ينال هفرعا انأو * متنا هنوفرعت متسل يذلا قفم ينلسرا
 90 ءاج اذا مدسملا له اولاقو هب اونما عنمجلا نم نورمثكو * دعب تءاج نكت مل هتعاس نال ادي
 ةنيكلا ءاسور لسرا مث هلجا نم مهيلع اورمدتن اذهب عومجلا مالك رابحالا عمسف #* اذه ابلمعي يتلا تايالا

 *.ينوبلطتو. * ينلسرا نم يلا قلطنا مث اريسي انامز مكعم ميقم انا عوسي مهل لاقف * هوكسميل اطرش نويسيرفلاو
 . بهذي نأ عمزم اذه نيا يلا مهنيب اميف فوهيلا لاقف # هيلا نولصت ال متنا هيلا يضما يذلا. ناكملاو ينودججت الف
 مكنأ لات يذلا لوقلا اذه ام * نيينانويلا ماعيل نيينانويلا قرف يلا بهذي نا عمزم هلعل نحن هده ال يتح

 | فقو ميظعلا ديعلا نم ربحالا مويلا فو * ىلا رار ا ثيحو يننودجت الو يننوبلطت
 ا ل ا ا ا » برشيو يلا لبقيلف ن اشطع ناك نم الياق يداني عوسي



 نكي مل سدقلا حور نآل ةولبقي نأ نيعمزم هب نوئموملا ناك يذلا جورلا لجال اذه لات امنأو ةايحلا ءام راهنا
 نورخآو # اقح يبنلا اذه اولاقف همالك اوعمس اهل عمجلا نم موقو #* دعب دج“ نكي مل عوسي نأ لجا نم يتا
 لسن نم نأ باثكلا لاق دق سيلا #* يتءاي ليلجلا نم ميسملا له نورخا لاقو ميسملا وه اذه نولوقي اوناك
 ناكو * هلجا نم فلخ عومجلا نيب عقوف + ميسملا يتءاي اهيف دواد ناك يتلا ةيرقلا مهل تيب نم دواد
 نييسيرفغلاو ةنهكلا ءامظع يلا طرشلا كيلوا فرصنأو * ادي هيلع دحا قلي مل نكل هكسم نوديزي مهنم سانا

 مهل لاقف * لجرلا اذه هب ملكت املثم طق دحأ قطن ام هنال طرشلا باجاف # هب اوتءات مل اذامل كيلوا مهل لاقف
 بعشلا اذه الا #* هب نما نييسيرفلا نم وا ءاسوورلا نم ادحا متيءارأ # متللض دق اضيا مكلعل نويسيرفلا
 له # اليل عوسي يلا لبقا ناك يذلا مهدحا سميدوقين مهل لاق * نيعالم مهو سومانلا فرعي ال يذلا
 شحف ليلجعلا نم اضيا تننا له نيلياق هوباجاف * لعف اذام فرعيو الا هنم عمسي ينح الا ادحا نيدي انسومان

 ظ نماثلا لصفلا ْ
 مدقف » مهملعي سلجو بسعشلا عيمج هيلا ءاجو لكيهلا يلا اركاب .للداو * نوئيرلا لبج يلا عوسي يغمو

 * ءانز يف اهاندجو ةارملا اذه ملعم اي هل اولاقو د طسولا يف اهوفقواو ءانز ب تدجو ةأرم نويسيرفلاو ةبتكلا هيلا

 بتكو قرطاف عوسي اماف ةلع هيلع اودجتل اذه اولاق * تمننا لوقت اذامف مجرت نأ يصوي يسوم سومان يفو
 مث #* رج الرا اهمجريلف ةيطخ ريغب مكنم نم مهل لاقو هسار عفر هلاوس اواطبتسا املف * ضرالا يلع هعبصاب
 خويشلا جرخ نا يلا ادحاو ادحاو نوجرغ# اودب تيكبتلا نيمهفتم هنم اذه اوعمس املف * ضرالا يلع بتكو قرطأ
 يذلا كيلوا نيا ةأرما اياهل لاقو هسار عوسي عفرف * طسولا يف ةئقاو تناك يتلا ةارملاو هدحو عوسي يقبو مهرخا يل

 يدوعت ال نآألا نمو يبهذا كتنيدا انا الو عوسي اهل لاقف بر اي دحاو الو تلاقف كناد دحاو الو * كيلع اومكح
 » ةايهلا وون دج لب مالظلا يف يثمي ال ينعبتي نمو ملاعلا رون وه انا الياق اضيا مهملك عوسي نا مث + ةيطخلا يلا
 يسفنل دهشا تمنك ناو يلا الياق عوسي مهباجاف #* اقح كتداهش تمسيل كسفنل دهشت ىبنا نويسيرفلا هل لاق

 * يضمأ نيا يلا او ثيتا نيا نم مك ملع الف متنا اماف بهذا نيا يلو تيج نيا نم ملعا ينل ىح يتداهشف
 بالآو انا لب يدحو تسل لل وه قح يئيدف تند انا ناو #* ادحا نيدا ال اناو ايدسج نونيدت امنا متنا
 دهشي ينلسرا يذلا يباو يسفنل دهشا انأ * يه قح نيلجر ةداهش نأ مكسومان يف بمتك دقو د ينلسرا يذلا

 اذه #* اضيا يبا متفرعل يننوفرعت متنك وأ يبا نوفرعت الو يننوفرعت ام عوسي مهباجاف ثوبا وه نيا هل اولاق * يل
 انا اضيأ عوسي مهل لاق مث * تءاج نكت مل هتعاس نال دحا هكسمي ملو لكيهلا يف ملعي وهو ةنازخلا يف هلاق مالكا
 له دوهيلا لاقف # .هنايتا يلع نوردقت متسل بهذا انا ثييحو مكاياطخ# نوتومتو يننودجت الف يننويلطتو يضمأ

 ولعلا نمف اناو لفسا نم متنا مهل لاقف * بهذا ثيح يلا يجملا نوقيطت ال مكنا هلوقل هسفن لتقي نا ديري
 وه انا ينا اونموت مل نا مكاياطخب نوتومت مكنا مكتربمخا دق  ملاعلا اذه نم تمسل اناو ملاعلا اذه نم متناو

 ازيثك يل ناف * مكتبطاخت# ترءادب دق تمنك ناو ينا عوسي مهل لاقف تننأ نم هل اولاقف #* مكاياطخ نوتومت
 ينع هنا اوفرعي اونوكي ملف # ملاعلا يف ملكتا هب هنم هتعمس يذلاو وه ىتح ينلسرا يذلا نكل مكيلع مكحاو هلوقأ
 نم ءايش لعفا ثسسل يناو وه انا يا نوملعت ذينيمن رشبلا نبا متعفر اذا عوسي مهل لاق * بالا لوقلا اذهب

 لك هيضري ام لعفا ينل يدحو بالا ينعدي نلو يعم وه ٍينذفنا نمو #* لوقا كلذك يبا ينملع امك نكل يدنع
 . يلع متبث متنا نأ هب اونما. نيذلا ذوهيلا كيلوا عوسي لاقف #+ نوريثك هب نما. اذهب ملكتي وه امنيب» * نيح

 دق دحا اندبععسي ملو ميهربا ةيرذ نحن هل اولاق  مكقتعي قحلاو علل نوفرعتو * يذيمالت ةقيقحلاب متناذ يلوق
 دبع رهف ةيطخلا لمعي نم لك نأ مكل لوقا نيما نيما الياق عوسي مهباجا #* نوقتعت مكنا تننا لوقت فيكف



 *: ارارحا مترص نبالا مكقتعا ناف ده دبالا يلا ثبأث نيالاو دبالا يلا تيبلا يف تبثي سيل دبعلا» # ةيطغلا
 دنع تمياءر امب ملكتا انا 11 ا يم ع اوما نا ولا

 ميهربا ينب متنك ول عوسي مبل لاق ميهربا وه انابا نا نيلياق هوباجأ د مكيبا دنع متيارر ام نولمعت متناو يب
 لعفي مو هللا نم هتعمس يذلا نعلاب مكتملك ناسلا انإو يلتت نوديرت نال مكن * ميهربا لامعا نولمعت متنكل

 * هللا وه ىحاو با انل امنأو ءانز نم نيدولوم انسلف نحن اما هل اولاقف مكيبا لامعا نولمعت متنا + اذه ميهربأ

 4 اا وح امو اودع فس حلا ويد ريب عدس اع دوس

 كتان ين قح 3 هن لا يلع تيذب ىو سلتا لائق .دبلا نم وه يذلا تااذ اولمعت نأ نووهت مكيبا
 مكنم نم ٠ * يب نوئموت متسلو قحاب د ملكتاف انا اماف * بذكلا وباو بوذك هنال هل وه امب ملكتي امناف بذكلاب

 متسل كلذلو هللا مالك عمسيف هللا نم ناك نم » يب اونموت مل !ذاملف ىلا لوقا .تمنك ناف ةيطخ يلع ينخبوي
 مهباجا »* نونج كبو يرماس كنا لوقن نا نيئسح# انسلا نيلياق دوهيلا هباجا د هللا نم متسل مكنال نوعمست

 يذلا ناف يديج*# بللطا تمسسلف اناو . * .-يننونيهت متناو يبا مركا يننكلو نوئج يب سيلف انا اما الياق عوسي

 دكوبهيلا هل لاقف » دبالا يلا توملا يري ال يلوق ظفخ“ نم نأ مكل لوقا نيما نيصا :*» دوحوم نيديو بلطي

 * دبالا يلا توملا قوذي ال يلوق ظفحي نم نا لوقت تنافا اضيا ءايبنالاو ميهربا تام دق انونج كب نا انملع نللا
 الياق عوسي باجا * كسفن لعجت نم اوتام نيذلا ءايبنالا نمو تام يذلا ميهربا انيبا نم مظعا تننا له

 هفرعأ اناو هوفرعت ملو # انبلا هنا نولوقت يذلا يندج# يذلا يبا ءايش يدج» سيلف يسفن دم“ انآ تمنك نإ
 يارف يموي يري نأ يبتشا مكوبا ميهربا #* هلوقل ظفاحو هب فراع يسكل مكلثم اباذك ترص هفرعا 4 ينأ تملق ناو
 لوقا نيما نيمأ عوسي مهل لاق #* ميهربا تمياءر دقفا هةنس نوسمخ دعب كل تاي مل دوهيلا هل لاقف * حرفو

 * يذكه مهنيب زاجو لكيهلا نم جرخو عوسي يراوتف هومجريل ةراجح اوذخاف #* ميهربا نوكي نأ لبق يننا مكل

 عساتلا لصنلا

 | دلو نا هاوبا :مأ اذه ءاطخا نم ملعم اي نيلياق هذيمالت هلءاسف د يمعا دلو الحر يار رام وه امئيبو

 ام انلسرا نم لامعا لمعن نا نحن انل يغبتي # هين هللا لامعا رهظتل نكل هاوبا الو ءاطخا وه 31 عوسي باجأ

 + ملاعلا رون اناف ملاعلا يف تمد اص # المع هيف لمعي نا دحا عيطتسي ال يذلا ليللا يتءايس هنالراهنلا ماد
 كهجو لسغاف ضما هل لاقو #* امعالا كلذ ينيع نيطلاب يلطو انيط. هتلفت نم عنصو بارتلا يلع لفتو اذه لاق

 كوسم 1 لرب لال نيل هن ريالا فرساي هير يكل اذ راجل اقواس يتلا اهات نتا
 لوقي ناكف وه اماف هببشي لب ال اولاق نورخاو وه وه اولاق موقف * لوستيو سلجحي ناك يذلا وه اذه سيلا اولاق
 يل لاقو ينيع هب يلطو انيط عنص عوسي همسأ الجر نا باجا. # * كانيع سمهتثنا فيك هل اولاقف وه انا يا

 اوتاف * يردا ام لاق لجرلا كلاذ وه نيا هل اولاق * ترصباف امهتلسغفو تيشمف امبلسغاف احوايس يلا بهذا
 اضيا هلءاسن »* يمعالا ينيع متف دا تبسلا موي يف نيطلا عنص عوسي نآأل * نييسيرفلا يلا يمعأ ناك يذلاب

 اذه سيل نييسيرفلا نم موق لاقف *ترضلاب امهلسر دلل يون لل لديج وبا لادن تر تق نول را
 كلذل مهنيب عقوف تايالا هذه لمعي نا يطاخ لجر ردقي فيك اولاق نورخاو تسبسلا ظفح ال نا هللا نم لجرلا
 هنوهيلا قدصي ملو د يسنل هنا مبل لاقف كينيع متف هنال هلجا نم لوقت أدام تنناف يمعالل اضيا اولاقو  قاقش

 :2 نالا رصبا فيكف يمعأ دلو هنأ نالوقت يذلا امكنبا اذهأ امهولاسو #* هيوبأ اوعد يتح رصباف يمعا ناك هنا .

 ملعن الف هينيع هل متف نم وأ نآلا رصبا فيك اماف # يمعا دلو هناو اندلو اذه نا ملعن نعن نيلياف هاوبا مهباجا
 اوعزج دق اوناك فوهيلا نآل فوهيلا نافاخي اناك امهنال اذه هاوبأ لاق * هسنن نع ملكتي وهف هولساف نسلا لماك وهو



 لاقف سبليف دجوف ليلجلا يلا جورخلا دارا دغلا نمو* #* ةرهخصلا هليوات يذلا سرطب يعدت تنا انوي نب ناعمس
 لاقو لييناثان سبليف دجوف * سرطبو ساردنا ةنيدم نم اديص تسيب نم سبليف ناكوو #* ينعبتا عوسي هل
 لاقف #* ةرصانلا نم يذلا فسوي نب عوسي وه هاندجو ءايبنآلاو سومانلا يف هلجا نم يسوم بنتك يذلا نا هل
 البقم لييناثان عوسي يار املف * رظناف لاعت سبليف هل لاقف ملاص ةرصانلا نم جرخ# نا نكمي له لييناثان هل
 نا لبق الياق عوسي هباجا ينفرعت نيا نم لييناثان هل لاقف * هيف شغ ال يييارسا اقح اذه هلجا نم لاق هيلا
 كلم تنا هللا نب وه تنا ملعم اي الياق لييناثان هباجا #* كتيار نيثلا ةرجش تمل تناو سبليف كوعدي
 مث * اذه نم مظعا نياعتس تشما. نيتلا ةرجشلب تمم كتيار يلا كلل يلوق لجال الياق عوسي هباجا #* ليارسا
 * رشبلا نب يلا نولزنيو نودعصي هللا ةكيالمو ةحوتفم ءامسلا نورت نآلا نم .مكنأ مكل لوقا نيمأ نيسا لاق

 2 يناثلا لصفلا

 * سرعلا يلا هذّيمالتو عوسي يعدو * كانه عوسي ما تناكو ليلجلا اناق يف سرع ناك ثلاثلا مويلا ينو
 تدات مل ةارملا اهتيا يلو كل ام عوسي اهل لاقف * مهر مخ ال هل عوسي ما. تلإقف تدفن دق ةرمحلا.تمناكو
 ريهطتل ةعوضوم ةراجح نيجاجا تس كانه ناكو #* هب مكرمءاي ام اولعنا مادخلل هما ىملاقف * دعب يتعاس
 أوقتسا مهل لاقو  قوف يلا اهولمذ ءام نيجحاحألا اولمأ عوسي مهل لاقف ةبلث وا نيرطم دهححأو لك عسي درهيلا

 ناكو وه نيا نم ملعي ملو ارمخ لوجتملا .املا كلذ ةاكتلا سيبر قان املو * اودوف ةاكتلا سيير اولوانو نالا
 الرا ديجلا بارشلاب يتاي امنا ناسنا لك هل لاقو »* سورعلا ةاكتلا سيير اعدف ءاملا اولم مهنال نرملعي مادغلا
 ' يف عوسي اهلعف يتلا يلوالا ةيالا هذه ه#* نالا يلا ديلا رمجملا بميقبا تنافا نودلاب يتاي كلذ دنع اوركس اذاو

 اوماقاو هذيمالتو هتوخاو هماو وه موحانرفك يلا ردحنا اذه دعب مث # هذيمالت هب نماو هدجع ربظاو ليلجلا اناث .
 رقبلا عاب لكيبلا يف دجوف #* ميلشروا يلا .عوسي دعصف بمرق دق ذوهيلا مصف ناك» #* ةريسي امايا تلنه

 بفارغلاو رقبلا هدرطو لكيبلا نم مهعيمج جرخاو لبح نم ةرصخ# عينصتن * اسولج فرايصو مامعلاو شابكلاو
 تيب يبأ يميب اولعمتت الو انهاه نم اذه اولمحا مامحلا ةعابل لاقو * مهديارص بلقو بفرايصلا مهارد بدبو
 لعفت يتح انيرت يا. ةيا نيلياق نوبيلا باجاف * ينتلكا كتيب ةريغ بيوتكم هنا هؤيمأت ركذف * ةراهتلا
 نيعبراو تسم يف نوهيلا هل لاقف * مايا ةئثلث يف هميقا اناو لكيهلا اذه اولح الياق عوسي مهباحا * لاغفإلا هذه
 زركذ تاومالا نم ماق املو * هدسج لكيهلاب ينعف وه اماف_ مايا هثلث يف هميقت يمنانا لكيهلا اذه يسب نس

 ديع يف مهلشرولب نلك لأ نوريدك همساب نماو * عوسي اهلاق يتلا ةملكلاو بتكلاب اونماف لاق اذهل هنا هنيمالت
 جات نكي ملو 7 فحأ لكي افراع ناك هنآل مهنمءاي نكي ملف عوسي امف هد لمع يتلا تمايإلا اونياع مهنال مصقبأ

 * ناسنألا يف ام ملعي ناك هنال ناسنا يلع دحا هل ديشي نأ

 ثلاثلا لصنلا

 ملعن نم ملعس اي هل لاقو اليل عومني يلا يتا اذه #* فوهيلا سيير سميدوقين همسا نييسيرفلا نم لجر ناكو
 هباجا #* هعم هللا نلك نم الا لمعت يتلا تايآلا هذه لمعي نأ دحا ردقي سيل هنال املعم هللا نم تيتا كنا

 سميرفوقين هل لاق # هللا توكلم نياعي نا ردقي نأ يرخا ةرم دلوي مل نص هنا هثلل لوقا نيما نيما الياق عوسي
 الياق عوسي هباجا  دلوي مث ةيناث هما نطب يلي نا ردقيا هتخوفضنش دعب يرخا ةرم نامسنا دلوي نا نكمي فيك
 دسججلا نم دولوملا نال * هللا توكلم لخدي نا ردقي نل حورلاو ءاملا نم دلوي مل نم نأ كلل لوقا نيما نيمأ

 ميرلا * يرخا ةرم اودلوت نا مكل يغبني هنا كلل يلوق نم نيج“ الف * حور وهف حورلا نم دولوملاو وه دسج
 نسم دولوم لك وه يفكه بمهذت نيا يلا الو يتات نيا. نص ملعت ىسمل بلدك اهتوص عمستو ءاشت ثيح بسهت
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 ملعت الفا ليارسا ملعم تنا الياق حوسي هباجا #* اذه نوكي نا نكمي فيك الياق سميدوقين باجا #* مورلا
 تنك نا # انتاداهش نولبقت متسلو انياءر امب دهشنو ملعن امب قطنن امنا انا كل لوقا نيما نيما #* اذه
 يذلا الا ءامسلا يلا دحا دعصي امو د نوقدصت تاييامسلا مكل تلق نا فيكف نونموت متسلو تايضرالا مكتملعا

 :رشبلا نب عفري نأ يغبني يذكبف ةيربلا يف ةيعلا يسوم عفر امكو' * ءامسلا يف نياكلا رشبلا نب ءامسلا نم لزن
 اليك ديحولا هنبا لدب يتح ملاعلا هللا بحا يذكه # ةيدبالا ةايعلا هل نوكي لب كلهي ال هب نموي نملك يك
 : ملاعلا هب. يجنيل نكل ملاعلا نيديل ملاعلا يلا هنبا هللا لسري مل هنال  دبالا ةايح لاني لب هب نموي نم لك كلهي

 رونلا نأ ةنوثيدلا يه هذهو # هللا نب ديحولا مساب نموي مل هنل نادم وهف هب نموي مل نمو نادي ال هب نموي نمو
 ضخغبي تاييسلا لمعي نملك نال * ةريرش تناك مهلامعا نالرونلا نم رثكا ةملظلا سانلا بمحاو ملاعلا يلا ءاج
 رهظتو رونلا يلا لبقي هناف قحملا لمعي يذلا اماف * ةريرش اهنال هلامعا تكبت. اليل رونلا يلا لبقي سيلو رونلا
 * دمعيو مهعم كانه ددرتي ناكو ةيذوبيلا ضرا يلا هذيمالتو عوسي لبقا اذه دعبو #* ةلومعم هللاب اهنا هلامعا
 هنال ** نودمتعيف نوتاي اوناك» كانه ءاملا ةرثكل ميلام بناج يلا يتلا نون نيع يف اضيا دمعي انحوي ناك دقو
 يلا اولبقاف #* ريهطتلا لجا نم فوبيلاو انحوي ذيمالت نيب ةرظانص تناكو * نمحيسلا يف يقلا دعب انحوي نكي مل

 »* لكلا هيلا يتايؤ دمعي انوه هل تدهش تنا يذلا ندرالا ربع يف كلعم ناك يذلا كاذ ملعم اي هل اولاقو انحوي

 ' نم احرف حرفي هيلا يغصملا فقاولا نتملا قيدصو نتخ وبهف سورع هل نم * ثلاذ ماما تلسرا نكل ميسملا
 .لعلا نم ءاج يذلا نال * صقنا .نا يلو اومني نا تاذل يغبني * مت دق يحرف اذوه نالف نتغلا توص لجا .'

 امبو #* لكلا قوف وه يتا ءامسلا نم يذلاو يتطني ضرالا نمو يضرا وهف ضرالا نم يذلاو .يش لك نم العا وه
 يذلا نآل *وه ىتح هللا نآل متخ دقف هتداهش لبق دق يذلاو #* هت.داهش دحا لبقي سيلو دهشي عمسو نياع

 * هللا بستغ هيلع لحي لب ةايعلا نياعي ال نبالا عطي ال نمو ةميادلا ةايولا هلف نبالاب نموي نمو

 ظ ظ عبارلا لصفلا
 سيل نا * انحول نسم رثكأ دمعي هناو نيريثك ذيمالت ذختا دق هنا اوعمس دق نييسيرفلا نا عوسي ملع املو

 * ةرماسلاب زاتجح نأ عمزا دق ناكو د اضيا ليلجلا يلا يضمو ةيذوهيلا ثلرتف + هذيمالت لب دمعي ناك عوسي
 تاكو #0 هنبا فسويل اهبهو بوقعي ناك يتلا ةّيرفلا بناج يلا راخبس يمست يتلا ةرماسلا ةنيدم يلا لبقاف
 3 ةسداسلا ةعاسلا تمقو نيعلا يلغ سلجت قيرطلا ءيشم نم هبمسعت دق عوسي ناكو بوقعيل ءام نيع تلاده

 ,ةنيدملا ىلا اوضم دق هذيمالت ناكو »* برشال ينيطعا عوسي اهل لاقف ءام يقتستل ةرمسلا نم ةارم تااجن

 ةيرماس ةاءارم انأو ءاملا ينيقستست يدوهي تمناو فيك ةيرماسلا ةارملا كلت هل ىملاقف #* اماعط مهل اوعاتبيل
 برشال ينيلوان كل لاق يذلا نسو هللا ةيطع نيفرعت تنك ول الياق عوسي اهباجا * ةرمسلاب' نوطلتخ ال نوهيلأو

 نيا نمف ةقيمع ريبلاو كل ولد ال هنا ديس اي ةارملا كلت هل تلاق # ةايعلا ء.ام كيطعي هيلاست تننا تننكل
 اهباجا * هتيشامو هونبو وه برش اهنمو ريبلا هذه اناطعا يذلا بوقعي ايبا نم مظعا كلعلا #* ةايعلا ءام كل .

 يلا شطعي ال انا هيطعا يذلا ءاملا نم برشي نم لك اماف *اضيا شطعي ءاملا اذه نم بررشي نم لك الياق عوسي

 اليل ءاملا اذه نم ينطعا ديس اي ةارملا هل تلاق # دبالا ةايعلا عوبني ام هيف نوكي هيطعا يذلا ءاملا كلذ لب دبالا
 ةلياق ةارملا هتباجا + * انهاه يلاعتو كجوز يعداف يضما عوسي اهل لاقف # انهاه نم يقتساو يجا الو شطنعأ
 سيل نآلا كلل وه يذلاو جاوزا ةسمخ تلل ناك دق هنال * يل لعب آل هنا تملق انسح عوسي امل لاق يإ لعب 3

 لبجلا اذه يف دج انوابا +: يبن كنا يرا ينا ديس اي ةارملا هل تلاق * تلق اقعن اذه امأ كجورب وه
 : ئ



 يت.اتس هنا ينيقدص ةارملا اهتيا عوسي اهل لاق . * ميلشرواب وه هيف دجح# نا يغبني يذلا ناكملا نأ نولوقت مخنأو
 نال ملعن نمل دجسن نعنو نوملعت ال نمل نودج#ت متنا * بالل نودج# ميلشروا ف الو لبجلا اذه يف ال ةعاس
 نال قعلاو حورلاب بالل نودجسي نوقعملا نودجإاسلا اميكل نآلا يهو ةعاس يتءاتس نكل ه# نوهيلا نم وه صالغلا
 * اودجسي نا يغبتي ىححلاو حورلاب هل نودجسي نيذلاو حور هللأ نال #* هل نيدجاسلا .الره لثم ديري امنا بالا
 انا عوسي اهل لاق + .يش لك انملعي وهف كلذ ءاج اذاف يتاي ميسملا وه يذلا ايسم نا انملع دق ةاءرملا هل تلاق
 ظ اذام هل لوقي نا مهنم دحا رسم ملو ةارم عم همالك نم اوبجيتنو هذيمالت ءاج اذه ينو » تكملكا. يذلا وه
 هنال لجرلا اذه يلآ اورظنا اولاعت * سانلل تملاقو هنيدملا يلا تصضمو اهترج ةارملا تكرتف  اهملكت اذاملو ديرت
 نيليات هذيمالت هلاس اذه ينو #* هومن اولبقاو ةنيدملا نم اوجرجف #* ميسملا وه اذه لعل تلعف املكب ينملعا
 ٠ ,يثب هافاو اناسنا لعل مهنيب اميف نيمللتلا لاقف + متنا هنوفرعت متسل اماعط يل نا مهل لاقف * لك ملعم اي
 ناصحلا نا نولوقت متنا سيلا #* هلمع متاو ينلسرا نم ةيشم لمعا نا انا يماعط عوسي مهل لاقف # هلكءاف

 دصخ يذلاو * كاصعلا عليو تضيبا دق روكلا يلا اورظناو مكنويع اوعفرا مكل لوقا اناو رهشا ةعبرا دعب يتءاي
 عرزي !دحاو نا لوقلا ىتححب اذه يف ناف #* اعم ناحرفي دصاحلاو عرازلاو ةميادلا ةايعلا رامث عمجو ةرجالا ذخاي
 يف هب نم.اف #* مهبعت يلع متلخد متناو اوبعت نيرخآ نال هيف اوبعتت مل ام اودصعتل مكتلسرا انأ * دصحي رخاو
 املو * تلعن .يش لكب ينملعإ هنا دهشت تناك يتلا ةاءرملا كلت ةملك لجا نم نوريثك نويرماس ةنيدملا كلت

 وه ةقيقعلاب اذه نا انملعو انعمس دق اضيا نحن انكل هب نمون كلوق لجا نم سيل انا ةاورملا كلتل نولوقي اوناكو
 ٠ يبنلا نا دهش دق عوسي نال * ليلجلا يلا يضمو كانه نم عوسي جرخ نيموي دعبو  ملاعلا صام« ميسملا
 اوناك اضيا مهنال ديعلا يف ميلشرواب لمع .ام اونياع مهنال نويليلجلا هلبق ليلجلا يلا راص املو  هتنيدم يف: مركي ال
 يكلم ناسنا موحانرفكب ناكو ارمخ ءاملا عنص ثيح ليلجلا اناق يلا اضيا عوسي .ءاج مث د ديعلا يلا اواج دق

 هنبا يربيف لزني نا هلءاسو هيلا قلطناف ليلجلا يلا ةيذوهيلا نم ءاج دق عوسي نا عمس امل اذه * ضيرم هنبا
 كلملا دبع هل لاقف #* اونموت مل بيجاعالاو تايالا اونياعت مل نا عوسي هل لاقف * توملا براق دق ناك هنال
 عوسي اهلاق يتلا ةملكلاب لجرلا نمءاف يفش دق كنباف ضما عوسي هل لاق #* ياتف تومي نا لبق لزنا ديس اي
 ءارب تمقو يأ يف الياق مبلءاسف * يىفش دق كدبأ نا نيلياق هورشبو هناملغ هلبقتسا ضام وه اميفو د راسو
 دق كنبا اهيف عوسي هل لاق ينلا ةعاسلا كلت ابنا هوبا ملعف * يمحلا هتكرت ةعباسلا ةعاسلا ف سما هل اولاقف
 * ليلجلا يلا ةيذوهيلا نم ءاج امل عوسي اهلمع ةيناث ياء اضيأ هذه د هرساب هتيبو وه نمءاف يفش

 سماحلا لصفلا

 يمست ةيناربعلابو ناصلا ةكريب فرعت ةكرب ميلشرواب ناكو * ميلشروأ يلا. عوسي دعصف دوهيلل ديع ناك اذه دعبو
 نودعقمو نايمع اهي نيحرطم يضرملا نم ريثك ناكو #* ةتورا ةسمخ اهيف ناكو ةمحرلا تيب يا دسح تيب
 ناك يذلاو .ءاملا تلرحياذ نيح نيح يف ةكربلا يلا لزني ناك اكالم نال *..املا كيرحت نوعقوتي اوناكر نوفاجو
 رظن #2 ةئس نيئلثو نامث ذنم ميقس لجر كانه ناك» #* هب ناك عجو لك نم ءاربي ءاملا ةكرح دنع اليا لزني
 ديس اي معن الياق ضيرملا كلذ باجا * ءاربت نا بحلا هل لاقف ةريثك نينس هل نأ ملعف يقلم اذه يلا عوسي

 مق عوسي هل لاق *رخآ يمادق لزني انا يجا نا يلا لب ةكربلا يف ينيقلي ءاملا كرعحت اذا ناسنا يل سيل نكل

 لاقف * اتبس مويلا كلذ ناكو يضمو هريرس. لمح ماقو لجرلا ءارب تقوللف * شمأو كريرس لمجحاف
 يل لاق وه ينءاربا يذلا نأ مهباجاف * كريرس لمحت نا كل لحس ا تبس موي هنا ينش يذلل ذنوهيلا
 يربا يذلا اماف : * شماو كريرس لمحا كل لاق يذلا لجرلا وه نم هولءاسف * شماو كريرس لمحا



 جوسي هدجو اذه دعبو * كانه ناك يذلا ريبكلا عمجملا يف رتتسا دق ناك عوسي نال وه نم ملعي نكي ملف
 ملعاو لجرلا كلذ بهذف # ربكأ رش كل نوكي اليل يطخت دعت الف تيفوع دق هل لاقف لكيبلا يف
 يف اذه عمص هنال هلدت نوديريو عوسي نودرطي كوهيلا ناك اذه لجا نمو # هءاربا يذلا وه عوسي نا نوهيلا
 نوديري لصنالاب دوهيلا ناك اذه لحا نمو د»* لمعا اضيا اناو لمعي نآلا يلا يبا :عوسي مهل لاقف * تمبسلا

 جوسي مهل لاق مث * هللاب هسفن لداعيو يبأ هللا نا لوقي ناك هنال لب طقف ىربسلا صقني ناك هنال ال هلتق

 نم لضفا اضيأ هيريو لمعي ام عيمج هيريو نبالا بحي بالا نأل * نبآلا اهلمعي اضيأ هذه بالا اهلمعي يلا

 ادحا نيدي بالا سيلو #* ءاشي نم يبيح نبالا كلذك مهييحتو يتوملا ميقي بالا نا امكو * ممنا اوبهتل هذه
 يذلا بالا مركي سيل نبال .مركي ال نمف بالا نومركي امك .دح .لك نبال مركيل * نبآلل هلك مكحلا يطعأ لب

 يلا رضح سيلو ةدبوملا ةايحلا هلف ينلسرا نمب نمويو يمالك عممسي نم نا مكل لوقا نيما نيسا # هلسرا
 اهيف عمسي نآلا يهو ةعاس يتءاتس هنا مكل لوقا نيما نيما #* ةايحلا يلا توملا نم لقتلا دق لب ةنونيدلا
 نوكت نا نبالا يطعا كلذك هتاذ يف ةايهلا بال نا امك هنال * نويحن .نوعمسي نيذلاو هللا نب توص تاولمالا
 عيمج اهيف عمسي ةعاس يتءاتس هناف اذه نم اوبجعت الف * رشبلا نبا هنال نيدي نأ ناطلسلا هاطعاو + هيف ةايحلا

 * ةتونيدلا ةمايق يلا تاييسلا اولمع نيذلاو :ةايعلا ةمايق يلا تانسعلا اولمع نيذلا جرخبف #* هتوص روبقلا يف نم
 ةيشم لب يقيشم هبسلطا ىتسل ٍنآل وه لدع ينيدو .عمسا امب مكحا امناو يتاذ نم :ايش لتمعأ نأ ردقا تسل

 هتداهش نا ملعا اناو رخا يل دهبشي يفلا نكل # اقح يتداهش تسيلف يسفنل دهشا انا تدك نا »* ينلسرا نم
 نم ةداهش بللطا تمسسلف انا اماو * قعلاب ل دهشف انحوي يلا متلسرا متنا * يه قح يلجال اهب دهشي يتلا
 اناو * ةعاس هرونب اوللهتت نأ متدرا متناو ءيضم .يلتمم حابصم كلذ ناك *.متنا اوصلختل اذه لوقا نكل ناسنا
 نأ يلجا نم دهشت يتلا لامعالا هذه يه ابلمكءال يبا ناطعا يتلا لامعالا نال انحوي ةداهش نم مظعا ةداهش يلف

 تبثت آل هتملكو »+ هومتيار الو هومتفرع الو هتوص طق اوعمست ملو يل دهشي وه ينلسرا يذلا بالو * ينلسرا بالا .
 * يلجأ نم دهشت يبف دبالا ةايح اهب مكل نا .متنأ نونظت يتلا بمتكلا اوشتف -* هلسرا يذلاب اونموت مل مكنال مكيف
 نا مكتملعا دق يننكل * ناسنا .نم دنجملا لبقا تسل # دبالا ةايح :مكل نكتل يلا اولبقت نا نوديرت :متسا
 نا نوردقت فيك #* هومتلبق هسفن مساب رخآ يتأ ناو ٍنولبقت ماف يبا مساب تميتا انا »* هللا بح مكيف سي

 دنع مكوكشا يلا اونظت ال9 * دحاولا هللا نم دجفلا نوبلطت الو ضعب نم مكضعب دجملا نولبقت امنا مثنأو اونموت

 * يمالكب نونموت فيكف كلات بنتك امب نونموت ال متنك ناف * يلجأ

 سداسلا :لصفلا ظ

 عنص يتلا تايالا اوثياع اوناك مهنال ريبك عمج هعبتو # ةيربط يلا ليلجلا رحب ربع يلا عوسي يضم اذه دعب
 عفرف #* برق دق ذوهيلا مصف ديع ناك» #* هذيمالت هعمو كانه سلج» لبجلا يلا عوسي ءامن #* يفرملا يف
 هبرجبل اذه لاق امناو # ءالوه معطنل اربخ٠عاتبن نيا نم .سبليفل لاقف هيلا البقم اريبك اعمج يارف هيفيع عوسي

 نكل ناتكمسو اريعش ةفغرا ةسمخ هعم اثدخ انهاه نأ * افصلا ناعمس وخا سواردنا وه هذيمالت نم دحاو هل لاق

 فلا ةسمخ ءاكتاف ريثك بمشع ناكملا تكللذ يف.ناكو نوكتي سانلا اوعد عوسي لاقف # ءاوه نم غلبي نيا اذه
 املف #* اواش ام ردقب نيتكمسلا نم كلذكو نييكتملل اوطعأو ذيمللتلا ياطعاو كرابذ ربغلا عوسي ذخاو * !ددع لجر
 يتلا رسكلا نم اليبنز رشع ينثا اوالمو اوعمجن » اهنم يش عنيصي اليل تماضف يتلا رسكلا اوعمجا هذيمالتل لاق ةوعبش
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 يلا وه اذه نا اقح اولاق :عوسي اهلمع يتلا يالا سانلا يءار املف »* ريعشلا ةفغرالا ةسمخ نم نيلكالا نع

 املو 2 * هدحو لبجلا يلا اضيا لومتف اكلم هوريصيو دوفطتخي نا اومزع مهنا ملع عوسي ناو د ملاعلا يلا يءاجلا
 عوسي نكي ملو. مالظ ناك دتو موحانرفك يلا رحبلا يف اوربعيل ةنيفس اوبكرو * رحملا يلا هذيمالت لزن ءاسملا ناك

 ةولغ نيرشعو سمخ وعن اوضمف # مبقرغت تداك يتح هيف تبه ةديدش امير نال حبلا جاهف + دعب مهءاج
 نا اوبحاف # اوفاغت ال وه انا ممل لاقف #* اوناخ مهتنيفس نم اند املف رحبلا ىلع ايشام. عوسي اوار مث نيئلثوا
 فسناك يتلا عومجلا ترظن دغلا ينو . * اهودارا يتلا ضرالا يلا ةنيفسلا كلت تغلب تقوللف ةنيفسلا يف هوذخ.اب
 اوضم هذيمالت نكل هذيمالت عم عوسي اهبكري مل تلانه.تناك يتلا ةتيفسلا ناو ةنيفس كانه سيل نارحجلا ربع يف

 يذلا زبغلا هيف اولكا يذلا عضوملا يلا تمهتنا ينح يربط نم تفاو دق زخا نفس تناكو * مهدحو ابيف
 نوبلطي موحانرفك اوتاو نفسلا كلت اوبكر هذيمالت ال كانه عوسي عومجلا يري مل زفلف * برلا هيلع كراب
 لوقا نيمأ نيمأ الياق عوسي مهباجأ + انهاه يلا ترص يتم ملعم اي هل اولاق هلا ربع يف هودجو املف #* عوسي

 ةايحلل يقابلا ماعطلل لب ديابلا ماعطلل ال اولمعا * متعبشف ربغلا مكلكال لب تايالا مترظن مكنوك ينوبلطت مل مكنا مكل
 * هللا لامعا لمعن يتح عنصن ادام هل اولاقف *  بالا هللا همثخ دق اذه نآل رشبلا نبأ مكيطعي يذلا ةدبوملا

 «عشنصت اذام كب نمونو اهارنل عنصت هيا ةيا هل اولاق * هلسرا نمب اونموت نا هللا لمع وه اذه الياق عوسي مهباجا
 لوقا نيصا نيما عوسي مهل لاق" #* اولكءاف ءامسلا نم ازبخ مهاطعا هنأ بوتكم وه امك ةيربلا يف نملا اولكءا انوابأ
 وه هللا زبخ نال #* ءامسلا نم قدما زبخ مكيطعي يذلا يبا نكل ءامسلا نم زبخلا مكاطعا يسوم سيل هنا مكل
 عوسي مهل لاقف 2 * ربخلا اذه نم نيح لك انطعا ديس اي هل اولاق + ملاعلل ةايعلا بهيو ءامسلا نم لزن يذلا

 ملو نومتيار دق مكنا مكل تملق نكل # دبالا يلا شطعي ال يب نموي نمو عج ال يلا لبقي نمو ةايدا زبخ وه انا
 لمعال 2# ءامسلا نم تلزن يلل # اجراخ هحرطا نلف يلا لبقي نمو لبقي يلاف بالا هيناطعا نم لك د اونموت |

 يف هميقا نكل دحاو مهنم فلدي ال ٍيناطعا نم لك يك ينلسرا نم ةيشم هذهو #* ينلسرا نم ةيشم لب ينيشم
 يف هميقا اناو ةدبوملا ةايعلا هل نوكت هب نمويو نبالا يري نم لك يك يبا ةرسم يه هذه نآل * ريخالا مويلا
 سيلا نولوقي اوناكو *٠ ءامسلا نم لزن يذلا زبخلا وه انا نا لاق هنال هيلع نورمدتي ثرهيلا لعمض # ريخالا مويلا

 عوسي مهباجاف د ءامسلا نم تزن ينا اذه لوقي فيكف هماو هيباب نوفراع نحن يذلا فسوي نب عوسي وه اذه
 هميقا اناو يفلسرا يذلا بالا هبذتجا نم الا يلا نايتالا يلع ردقي دحا سيل هناف #* مكنيب اميف اورمدتت ال اليات

 وهف ملعو يبا نم عمس نم لكف هللا نم نيملعتم مهعمجاب نونوكي مهنا ءايبنالا يف بتك دق #* ريخالا مويلا يف
 نمويي نم نأ مكل لوقا نيسسأ نيمأ * بالا .يءار اذه هللا نم وه يذلا الا بالا رصبا دحأ سيلو ه» ىلا لبقي

 نم لرن يذلا ربخلا اذه» # اوتامو ةيربلا يف نملا.اولكإ, مكوابا د ةايعلا زمخ وه انآ . ةميادلا ةايجلا هل يب
 دبالا يلا يبيح زبحملا اذه نم لكا نم ءامسلا نم لزن يذلا يحلا زبخلا وه انأ * تومي ال هنم لكءاي نم ءامسلا
 فيك نيلياق اضعب مهضعب فوهيلا مصاف # ملاعلا ةايح لجا نم هيطعا يذلا يدسج وه هيطعأ انا يذلا زبحملاو
 أوبرشتو رشبلا نب فسح اولكرات مل نا مكل لوقا نيمأ نيما عوسي مهل لاقف » هلك,انل هدسح انيطعي نا اذه ردقي

 * ريخالا مويلا يف هميقا اناو ةميادلا ةايحلا هلف يمد برشيو يدسج لكءاي نم # مكيف ةايح مكل تسسيلف همد

 ينلسرا امك # هيف اناو يف تبدي يمد برشيو يدسح لكءاي نم * قح برشم يمدو قح لكءام يدسج نا
 سيل ءامسلا نص لزن :يذلا زبحنلا و» اذه . * يىلحا نم يبي وهق ينلكءاي نمو بالا لجا نم يح اناو يحلل بالا
 يف ملعي وهو عومجلا يف اذه لاق * دبالا يلا شيعي ربغلا اذه نم لككءاي نم اوتامو مكوابا هلكءا يذلا نملاك

 يف عوسي ملعف + اهعامتسا قيطي نم ةملكلا هذه بمعصا ام اوعمس امل هذيمالت نم نوربثك لاقف د موحانرفك

 ناك ثيح يلا ادعاص رشبلا نبا متياءر نا فيكف د مككشي اذه. مهل لاقف اذه يلع نورمدتي هذيمالت نا-هسفن

 نونمؤي ال موق مكنم نكل' * ةايحو حور وه هب مكتملك يذلا مالكلاو ءايش ينغي ال دسجلاو يبيح جورلا امنا الا



 “ مكل تلق اذه لجا نم مهل لاق مث + هملسي يذلا كلذبو هب نونموي ال نيذلاب ميدق نم افراع ناك عوسي نال

 نوعمس باجا + قالطنالا نوديرت؛اضيا مكلعل رشع يئثلل عوسي لاقف .* هعم نوشمي دعب اوثوكي ملو مهيارو يللا
 هللا نب ميسملا'“تمنا كلنا انملعو نحن انما دقو * كل ةميادلا ةايعلا مالكو بهذن نم يلا ديس اي الياق افصلا
 نب !ذوهي كلذب ينعو :+ ناطيش وه دحاو مكيفو رشع ينثالا رشعم مكتبختلا يذلا انا سيلا مهل لاقف * يلا

 ظ * رشع ينثالا دحا ناكو هملسي نا اعمزِم ناك هنال يطويرخسالا ناعمس

 عباسلا لصفلا | |

 نوديري اوناك دوبيلا نال ةيذوهيلا ضرا يف ددرتلا بس مل هنال ليلجعلا يف يشمي عوسي ناك اذه دعب .-نمو.
 تاذيمالت يرتل ةيدنوهيلا ىلا ضماو انهاه نبع لوح هتوخا هل لاقف ' ثرهيلا لاظم ديع برق املو # هلثق
 رهظاف ءايشألا هذه لمعت تسك نا ةينالع نوكي نا ديريف ارس ءايش لمعي دحا سيل هناف: * لمعت يتلا كلامعا

 لك دعتسم هناف مكتقو اماو دعب. غلبي ملف يتقو اما وسي مهل لاقف # هب اونما هتوخا نكي ملو # ملاعلل كسفن
 اذه يلا متنا اودعصا * يه ةريرش ميلامعا نإ مهيلع دهشا ينال يننوصغبي مهو مكضغبي ملاعلا ردقي نل د نيح
 دعص املف #* ليلجلا يف ماقاو لوقلا اذه لاق * لمكي مل يتقو نال ديعلا اذه يلا نالا دعصا تسل ينناف ديعلا

 نيا نولوقيو ديعلا يف هنوبلطي ذوهيلا لعجن # ارتتسم لب ارهاظ ادوعص سيل اضيا وه دعص ذينيح ديعلا يلا هتوخا
 لضي هنكل ال نولوقي نورخاو ملاص هنا لوقي ناك نم مهنمف ةريبك ةرجاشم هلجا نم عمجلا يف ناكو * كاذ
 عوسي دعص ديعلا مايا فصحنا املو #* نوهيلا نم ةفاحضملا لجا نم ةينالع هيف ملكتي دحا نكي ملو * عمجلا

 هللا نم وه له يميلعت .فرعي وهف هتاضرم لمعي نا بمحا نمف #* ينلسرا يذلل لب يلوه سيل يميلعت عوسي

 يذلا دج بلطي يذلا امان هسفنل دجلا بلطي امنا هدنع نم ملكتي نم نا < يدنع نم هب ملكتا امنا ما |

 ادحاو المع تلمع دقل الياق عوسي مهباجا »* كلتق ديري نم اناطيش كب نا نيلياق عمجلا هباجاف * يلتق

 ناسنالا نونتخت دقو ءابالا نم هنكل يسوم نم وه سيلو ناتخخلا يسوم مكاطعا اذه لجأ نم #* مكعمجاب متبجتن
 ياربال يلع نورمدتت اذاملف يسوم ةعيرش ضقتنت اليل تببسلا يف ناتحنلا لبقي ناسنالا ناك ناف * تمبسلا موي يف
 اذه سيلا ميلشروا نم سانا لاقف # الدع امكح اومكحا ىنكل ةايارملاب اومكحت ال * تبسلا موي هلك ناسنالا
 اذه نا نومدقتملا ملع دق اقح لعل ءايش هل نولوقي سيلو ةينالع ملكتي وه اهو * هلحق نوديري اوناك يذلا تلاد

 عوسب عفرف * وه نيأ نم دحأ ملعي سيلف ءاج !دا ميسملا اماف وه نيا نم انفرع دق اذه نكل * ميسملا وه

 يذلا نكلو يدحو يتاذ نم تا ملو نوملعت تيتا نيا نسو نوفرعت يايا الياق لكيهلا يف ملعي وه اميف هتوص
 هيلا دحا ددمي مل نكل هكسم اوداراف * ينلسرا وهو هنم ينال هفرعا اناو #* متنا هنوفرعت متسل يذلا قم ينلسرا
 هذه نم رثكا لعفي ءاج اذا مدسملا له اولاقو هب اونما عنمجلا نم نورمثكو * دعب تءاج نكت مل هتعاس نآل ادي

 ةنهكلا .اسور لسرا مث هلجا نم مييلع اورمدتف اذهب عومجلا مالك رابحالا عمسف * اذه اهلمعي يتلا تايالا
 ' يننوبلطتو * ينلسرا نم يلا قلطنا مث اريسي انامز مكعم ميقم انا عوسي مهل لاقف * هوكسميل اطرش نويسيرفلاو

 'ا لاق يذلا لوقلا اذهام #»* ىنيينانويلا ماعدل نيينانويلا قرف يلا بهذي نأ عزم هلعل نحن هدجأ ال يتح

 ميظعلا ديعلا نم ربحالا مويلا يفو * ىلا نايتالا يلع نوردقت الف هيلا يضما ثيحو يننودمجيت الو يننوبلطت

 ٠ نم عبنت بمذخلا لاق امك يب نموي نع لك #* برشيو يلا لبقيلف ناشطع ناك نم اليات يداني عوسي



 نكي مل سدقلا حور نآل هولبقي نأ نيعمزم هب نوئموملا ناك يذلا حورلا لجال اذه لات امنأو ةايحلا ءام راهنا
 نورخآو * اقح يبنلا اذه اولاقف همالك اوعمس امل عمجلا نم موقو * دعب دج“ نكي مل عوسي نأ لجا نم يتا
 ٠ لسن نم نا باثكلا لاق دق سيلا * يتءاي ليلجلا نم ميسملا له نورخآ لاقو ميسملا وه اذه نولوقي اوناك
 ناكو * هلجا نم فلخ عومجلا نيب عقوف * ميسملا يتءاي اهيف واد ناك يتلا ةيرقلا مهل تسيب نم دواد
 نييسيرفلاو ةنهكلا ءامظع يلا طرشلا كيلوا فرصناو * ادي هيلع هحا قلي مل نكل هكسم نوديري مهنم سانا

 مهل لاقف * لجرلا اذه هب ملكت املثم طق دحتا قطن ام هنال طرشلا باجاف * هب اوتءات مل اذامل كيلوا مهل لاقف
 بعشلا اذه الا #* هب نما نييسيرفلا نم وا ءاسوورلا نم ادحا متيءارا د متللض دق اضيا مكلعل نويسيرفلا
 له #+ اليل عوسي يلا لبقا ناك يذلا مهدحا سجيدوقين مهل لاق + نيعالم مهو سومانلا فرعي 3 يذلا

 شحف ليلجلا نم اضيا تنناأ له نيلياق هوباجاق +* لعف !ذام فرعيو اللا هنم عمسي ينح الا ادحا نيدي انسومان

 ٠ ظ * هعضوم يلا مهنم دحاو لك يضمف #* ليلجلا نم يبن موقي سيل هنا رظناو

 > نماثلا لصفلا 1

 مدقف »* مهملعي سلجو بععشلا عيمج هيلا ءاجو لكيهلا ىلا اركاب .لداو * نوتيزلا لبج يلا عوسي يغمو
 * ءانز يف اهاندجو ةأرملا اذه ملعم اي هل اولاقو د طسولا يف اهوققواو ءانز يف تدجو ةأارم نويسيرفلاو ةبتكلا هيلا

 بتكو قرطاف عوسي اماف ةلع هيلع اردجبأ اذه اولاق * تمنا لوقت اذامف مجرت نا يصوي يسوم سومان فو
 مث #* رج الرا اهمجريلف ةيطخ ريغب مكنم نم مهل لاقو هسار عفر هلاوس اواطبتسا املف * ضرالا يلع هعبصاب
 خويشلا جرخ نأ يلا ادحأو ادحاو نوجرخ# اودب تييكبتلا نيمهفتم هنم اذه اوعمس املف #* ضرالا يلع بتكو قرطا
 يذلا كيلوا نيا ةارمأ اياهل لاقو هسار عوسي عفرف * طسولا يف ةفقاو تمناك يتلا ةارملاو هدحو عوسي يقبو مهرخا يلا

 يدوعت ال نآلا نمو يبهذا كنيدا انا و عوسي اهل لاقف بر اي دحاو الو تلاقف كلناد دحاو الو * كيلع اومكح

 * ةايعلا وون دج لب مالظلا يف يثمي ال ينعبتي نمو ملاعلا رون وه انا الياق اضيا مهملك عوسي نا مث + ةيطخلا يلا |
 يسفنل دهشلأ تمنك نأو ينا الياق عوسي مهباجاف * اقح كتداهش تمسيل كلاسفنل دهشت ىرنا نويسيرفلا هل لاق

 * يضما نيا يلا او ثيتا نيا نم مكل ملع الف متنا اماف بهذا نيا يلا» تيج نيا نم ملعا ينل قح يتداهشف
 بالاو انا لب يدحو تسل ينل وه قح يئيدف تنند انا ناو * ادحا نيدا ل انآو ايدسج نوئيدت امنأ متنا

 دهشي ينلسرا يذلا يباو يسفنل دهشا انا * يه قح نيلجر ةدابش نأ مكسومان يف بتك دقو د يئلسرا يذلا
 اذه » اضيا يبا متفرعل يننوفرعت متنك ول يبا نوفرعت الو يننوفرعت ام عوسي مهباجاف ثلوبا وه نيا هل اولاق * يل
 انا انضيأ عوسي مهل لاق مث * تءاج نكت مل هتعاس نال دحا هكسمي ملو لكيهلا ين ملعي وهو ةنازغلا يف هلاق مالكلا
 له كوهيلا لاقف + .هنايتا يلع نوردقت متسأ بهدا انأ ثيحو مكاياطخب نوتومتو يننودج الف يننويلطتو يضمأ

 ولعلا نمف اناو لفسا نم متنا مهل لاقف * بهذا ثيح يلا يملا نوقيطت ال مكنا هلوقل هسفن لتقي نا ديري
 وه انا ينا اونسوت مل نا مكاياطخب نوتومت مكنا مكتربحا دق # ملاعلا اذه نم تسسل اناو ملاعلا اذه نم متناو
 اريثك يل ناف + مكتبطاخم# تدءادب دق تمنك ناو ينا عوسي مهل لاقف تننا نم هل اولاقف »* مكاياطخ نوتومت
 ينع هنا اوفرعي اونوكي ملف د ملاعلا يف ملكتا هب هنم هتعمس يذلاو وه ىح ينلسرا يذلا نكل مكيلع مكحاو هلوقأ

 نم ءايش لعفا تسل يناو وه انا يا نوملعت نينيهن رشبلا نبا متعفر اذا عوسي مهل لاق * بالا لوقلا اذهب

 لك هيضري ام لعفا ينل يدحو بالا ينعدي نلو يعم وه ينذفنا نمو + لوقا كلذك يبا ينملع امك نكل يدنع
 . يلع متبث متنا نا هب اونما. نيذلا فوهيلا كيلوا. عوسي لاقف #* نوريثك هم نما. اذهب ملكتي وه امنيبو  نيح
 دت دح'أ اندبعتسي ملو ميهربا ةيرذ نحن هل اولاق * مكقتعي حلاو علل نوفرعتو * يذيمالت ةقيقحلاب متناذ يلوق
 دبع رهن ةيطخلا لمعي نم لك نأ مكل لوقا نيما نيما الياق عوسي مهباجا * نوقتعت مكنا تننا لوقت فيكف



 * ارارحا مترص نبالا مكقتعا ناف # دبالا يلا ثبات نبالاو دبالا يلا تيبلا يف تبني سيل دبعلا» #* ةيطغلا
 دنع تمياءر امب ملكتا انا اا ا لا ل ا ا لا
 ميهربأ يئب متئك ول عوسي مهل لاق ميهربا وه انابأ نا نيلياق هوباجا د مكيبا دنع متيارر ام نولفعت متناو يبأ»

 لعفي مو هللا نم هتعمس يذلا نعلاب مكتملك ناسلا انإو يلتت نوديرت نلأ مكن * ميهربا لامعا نولمعت متنكل
 * هللا وه دحاو با انل امناو ءانز نم نيدولوم انسلف نحن اما هل اولاقف مكيبا لامعا نولمعت متنا »* اذه ميهربا
 * يتلا ره لب يدتع نيدتتا مل تنير هللا نم هيجرش ىلا ينيويع متنكا مابا هللا ناكوا وسب مهل لاق

 تاوهشو سيلبا مكيبأ نم متنا د * يمالك اوعمست نا نوعيطتست متسل مكنال يلوق نومهفت مدسل اذه لجأ نم

 ملكت اذاو هيف قح ال هنال قعلا يلع تبي نو سانلا لاتق ءدبلا نم وه يذلا تلاذ اولمعت نأ نووهت .مكيبا
 مكنم نم ٠ + يب نوئموت متسلو قحاب ملكتاف انا اماف * بذكلا وباو بوذك هنال هل وه امب ملكتي امناف بذكلاب
 متسل كلذلو هللا مالك عمسيف هللا نم ناك نم * يب اونموت مل اذاملف قمل لوقا .تسنك ناف ةيطخ يلع ينخاوي
 مهباجأ * لونج اكلبو يرعاس كنا لوقن نأ نينسحت انسلا نيلياق دوهيلأ هباحأ * هللا نم متسل مكنال نوعمست

 يذلا ناف يديجغ بلطا تمسلف اناو . * .يننونيهت مثناو يبا مركا يننكلو نوئنج يب سيلف انا اما الياق عوسي

 ذوبيلا هل لاقف » دبالا يلا توملا يري ال يلوق ظفخ# نم نأ مكل لوقا نيما نيمأ :* دوحوم نيديو بلطي

 * دبالا يلا توملا قوذي ال يلوق ظفعحي نم نا لوقت تنناقا اضيا ءايبنالاو ميهربا تام دق انونج كب نا انملع نالا
 الياق عوسي باجا * كسفن لعجت نم اوتام نيذلا ءايبنالا نمو تام يذلا ميهربا انيبا نم مظعا تننا له
 هفرعأ اناو هوفرعت ملو * انبلا هنأ نولوقت يذلا يده يذلا يبا ءايش يدج“ سيلف يسفن دمحءأ انا تملك نإ

 * يذكه مهنيب زاجو لكيهلا نم جرخو عوسي يراوتف هومجريل ةراجح اوذخاف #* ميهربا نوكي نأ لبق يننا مكل

 عساتلا لصفلا ظ

 * ينعأ دلو نا داوبا ما 8 ا ا هذيمألت راسن يدع دلو الحر بار رام وه ديا

 « ماعلا روث انف ملاعلا يف تسمد م المع هيف لمعي نأ دحأ يطا يذلا ليللا يتدايس هنالر اهنلا ماد

  لوستي كوأ هنوري اوناك نيذلأو نا أماف حان ههحو لسغو يدع ةثوعبملا اهليوات يتلا احوليس نِمع ف

 لوقي ناكف وه اماف هببشي لب ال اولاق نورخاو وه وه اولاق موقف د لوستيو سلجي ناك يذلا وه اذه سيلا اولاق
 ي لاقو ينيع هب يلطو انيط عنص عوسي همسا الجر نا باجا * كانيع نرهتثنا فيك هل اولاقف #*وه انا يا

 و 2 يردأ ام لاق 1 0 نيآ هل 4 0 م تميضمف صو احوليس يي يحل

 0 را ا ب اولا د سلا كا اب ارا لالا ب وابخ

 تكلذل مهحيب عوف تايألا هذه لمعي نا ياخ لحجر ردقي بنيك اولاق نورخآو تمبسلا ظفح 2 نأ هللا نم لجرلا

 هنوهيلأ قدصي ملو 3 يسنل هنأ مبل لاقف كينيع متف هنال هلجا نم لوقت اذام ترناف يمعألل اضيا اولاقو د* قاقش

 :« نآلا رصبا فيكف يمعا دلو هنا نالوقت يذلا امكنبا اذهأ امهولاسو ه#»* هيوبا اوعد ينح رصباف يمعا ناك هنأ .

 ملعن الف هينيع هل متن نم وا نآلا رصبا فيك اماف * يمعأ دلو هنأو اندلو أذه نأ ملعن نمي نيلياق داوبأ مهباجأ

 اوهزج دق اوناك دوهيلا نآل دوهيلا نافاخحا اناك امهنال اذه هاوبا لاق هد* هسذن نع ملكتي وهف هولساف نسلا لماك وهو



 : 3 1 , 2 ٠

 * دولساف هنس لمك دق داوبا لاق اذه لجا نمف د ةعامجلا نم هرجرخا ميسملا هنأ فرتعا ناسنا اميأ هنا
 ايطاخ ناك نا الياق مهباجا * يطاخ لجرلا اذه نا ملعن اناف هللا دج هل اولاقو ةيناث ةرم ناك يمعالا لجرلا اوعدو
 لاقف #* كينيع متف فيكو كب عنص اذام هل اولاقف #* رصبا اناف نالاو يمعا تنك يننا ملعا امنا ملعا الف
 ةيملت تننا هل اولاقو هومتشف * ذيمالت هل اوريصت نا نوديرت اوعمست نا نوديرت اذام اوعمست ملف مكتربخا دق مهل
 لجرلا مهباحأ + وه نيأ نم يردن امف اذه اماف يسوم ملك هللا نأ ملعن نعنو * يسوم ذيمالتذ نم اماف كان

 هنكل ةاطخلل عمسي ال هللا نا ملعن نحنو * ينيع مقف دقو وه نيا نم نوفرعت ال مكنا بججلا اذه يف نا الياق

 عمسو # اجراخ هوجرخا مث نعت انملعتفا اياطغلاب كلك تدلو تننا نيلياق هوباجا # ءايش لعفي نا ردقي مل هللا

 لاق د هب نموال ديس اي وه نمو الياق هباجاف د هللا نباب نموت تننا هل لاقو هدجوف اجراخ هوجرخا مهنا عوسي
 هةنونيدل تميتا انا عوسي لاقف # هل دمحتو ديس اي تمنما. دق هل لاقف * كتلملكي يذلا وهو هتياءر دق عوسي هل

 'اولاقف هعم اوناك نيذلا نييسيرفلا ضعب اذه عمسف #* نومعي نورصبي نيذلاو نورصبي ال نيذلا رصبي يكل ملاعلا اذه

 نمف نورصبت مكنأ نولوقت مكناف نآلاو ةيطخ مكل نكت مل انايمع مدنك ول عوسي مبل لاقف * نايمع اضيأ نحن له هل
 ْ | ْ تبت مكتيطخ اذه لجأ

 ] ظ رشاعلا لصفلا ظ

 صا ةتلاذ ناف ريخآ عضوم نم روستي لب فارغلا ةبيرز يلا بابلا نم لخدي ال نم نأ مكل لوقا نيما نيمأ
 هفارخ اوعديو هتوص عمست بفارغغلاو هل متفي باوبلاو * فارخلا يعار وه بابلا نم لخدي يذلاو * قراس
 اهنكل هعبتت سيلف بسيرغلا اماف #* هتوص يفرعت اهنال هعبتتف اهماما يضمي هفارخ جرخا :اذاف د اهجرخبو اهيامساب
 نأ. مث * هب مهملك ام اومهفي ملف مه اماف عوسي مهل هلاق لثم اذه * بييرغلا توص فرعت ال اهنال هنم برهت

 نكل اقارسو اصوصل اوناك يبق اوتا نيذلا عيمجو * فارحخلا باب وه انا نا مكل لوقا نيمأ نيما اضرا مهل لاق عوسي
 قراسلا اماف * يعرملا دجيو جرخيو لخديو صلخي يف لخدي ناسنا ياو بابلا وه انا * مهل عمست مل فارغلا
 وه انا * لضفا مهل نكيلو ةدبوملا ةايحلا مهل نكتل تيتا امناف انا اماف كلهيو مبذيو قرسيل الا يتءاي سيلف
 اذاف هل فارهلا تسيلو عارب سيل يذلا ريجالا امو فارغلا نع هسفن لدبي ملاصلا يعارلاو ملاصلا يعارلا
 هنأل ريحألا برهي امنأو * فارغلا ددبيو فطخغيف بيذزلا يت .ايف برهو فارغلا عدي لبقا دق بميذلا ياءر

 بالا نا امك #* ينفرعت ئتيعرو يتيعارب فراع اناو ملاصلا يعارلا وه انا * فارغلا يلع قفشي سيلو رجاتسم

 نأ يل يغبنيف عيطقلا اذه نم تمسيل رخا شابك يلو * فارغلا نود لدبا يسفنو بالب فراع اناو يب فراع
 اهذخال يسفن عضأ لال بالا ينبح اذه لحجا نمف دحأو عارل ةدحأو ةيعرلا نوكتو يئوص نوعمهسي اضيأ مهب ينا

 اذه نال اضيأ اهذخا نا اناطلسو اهعضا نأ اناطلس يل نال يتدارط اهعضا انا يننكل ينم اهذخاي دحأ سيلو : * اضيأ

 هب طاحاف #* ناميلس قاور يف لكيهلا ين عوسي يشمف # ءاتش ناكو ميلشرواب ديدجمتلا ناك» * نايمعلا نيعا
 ملو مكل تملق دق عوسي مهب أجنأ * ةينالع انربخاف ميسملا ثسمنأ تشك نأ أنسوفن بذعت ينم يتح هل أولاقو دوبيلا

 نم دحأ اهفطتخب الو ادبا كلهت' الو دبالا ةايح اهيطعا انو #* ينعبتت يهو اهفرعا اناو يتوص عمست يفارخ نا

 ةهج نم ةنسح ةريثك الامعا مكتيرا الياق عوسي مهباجاف * هومجريل ةراجح فوهيلا تلوانتف ' * نعت دحاو
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 ..لجال نكل كمجرن ملام لمع لجأ نم انسل ىيليات فوهيلا هباجاف * يننومجرت اهنس لمع يا لحا نصف
 + ةهلا مكنا تلق انا مكسومان يف بوتكم سيلا الياق عوسي مهباجاف #* اهلل كسفن لعجت ناسنا تنا ذا 0
 هسدق يذلا يرحلاب مكف #* بوتكملا ضقتني نا نكمي سيلو مهبلا تناك هللا ةملك نال هبلا كيلوال ليق ناك ناف
 اونموت ال يبا لامعا لمعا مل نا # هللا نبا ينأ مكل تملق نال فدجت كنا متنا اولوقتفا ملاعلا يلا هلسراو بالا
 هكسم اضيا اوبلطف + يل يبأ» يبا ل يا اموت ارماصل يلاعاب اوفماف يب ونموت الو لمعأ تشك ناف * يب
 اولاقو نوريشك هيلا يتاف * كانه ثكمف الوا دمعي انخوي ناك ثيح ندرالا ربع يللا يضمو . « مهيديأ نم جرضأ

 هل لا * قح وهف اذه يف لاق املكو ةدحأو هيأ ععنصي د مل اهحوي نا

 رشع يداحلا لضفلا

 : هتمفهد تناك يتلا هذه ميرمو * اهتخا اًثرمو ميرم ةيرق ايغع تميب نم رزاغل وه يذلا اضيرم دحاو ناكو

 اذوه اه ديس اي نيتلياق هيلا ناتخالا تلسراف # اهاخا ضيرملا رزاعل ناكو اهرعشب هيمدق تهسمو بميطلاب ديسلا
 نم هللا نب دجفيأر للا دجسم لجال نكل تنرملل تسيل ةضرملا هذه لاق عوسي عمس املف * ضيرم هبعه يذلا
 دعبو * نيموي نأك ثيح ماقأ صضيرم هنا عمس املف * رزاعللو اهتخا ميرو اثرمل ابحم عوسي ناكو + اهلحا

 كيلافا تمحو نوديريب ذوهبلا ناك نآلا ملعم اي هذيمللت هل لاقف ٠ *ء اضيا ةيذوهيلا يلا انب اوضما هذيمالتل لاق كلذ
 رثعي مل راهنلاب ناسنالا يشم ناف ةعاس ةرشع يتنثا راهنلا سيلا عوسي باجا * كانه يلا اضيا يضملا ديرت
 دق انبيبح رزاعل نا مهل لاق مث هذه لاق + روض هيف سيل هنال رثع ليللا يف شم انناف . + ملاعلا اذه زون هرظنا
 اونظف هتوم هلوقب عوسي ىنع امناو . * ظقيتسيسف ىقر ناك نأ ديس اي هذيمالت هل لاق + هميقال قلطنأ يننكل دقر

 مكلجا نم كتلنه نكا مل نأ حرفا اناو * تام رزاعل ةينالع عوني مهل لاق ذينيعت ذيديعف * مونلا ناقر ينع هنأ مه

 ليقاف * هعم تومنل نحن يضمن ذيمالتلا هباححال موتلا يمسي يذلا اموت لاقف هيلا انب اوضما ىنكل اونموتل

 راع ايوح رج ماخرلا نع نيرا نع تس تحاو * مايا, ةعبرا ربقلا يف هل دجوف اينع تميب ىلا عوسي

 وس مودلز ارم فقص امال * امهيخا يف اههوزعيل ميرمو اثرم يلا اواج- دق فوهيلا نم نوريشك ناكو + ةولغ
 0 6 يد وب ا وعم * تيبلا يف تسلجأ ميرم اماو ةياقلل تحرخ
 انا اثرس هل تللاق »* كثلوخأ موقيس عوسي اهل لاقف د * هللا كيطعي هللا تلءاس امهم كنا اضيا نآلا ملعا ينكل

 هناف تنام ناو يب :نما. نمف ةايحلاو ةمايقلا وه انا عوسي اهل لاق  ريخالا مويلا يف ةسايقلا يف موقيس هنا ملعا
 هكلنا ةنموم انا ديص اي معن هل تلاق #* اذهب نيدموتا دبالا يلا تومي 3 يب نماو ايح ناك نم لكو # ايحيس
 ا ا ا ا * ملاعلا يلا يتالا هللا نب ميسملا

 ثيح ناك هنك ةيرقلا يلا راص عوسي نكي ملو د هيلا تااجو ةعرسم تمفغين كلت تمعمس املف * كوعدي
 اهوعبت ةعرسم تجرخو تماق دق عيرم اوأر امل اهنوزعي تميبلا يف اهعم اوناك نيذلا لوهيلا اماف * ارم ةتيفقل

 هيمدق دنع ترخ هتاءرو عوسي ناك كثميح يلا ميرم تمهنا املف * كانه يكمتل ربقلا يلا يصمت اهنا مبدظل

 اضيا نييكاب اهعم اواج نيذلا فوهيلا يءارو يكبت عوسي اهنإر املف * يخا تممي مل انهاه ىسسفك ول ديس اي تلاقو
 فوهيلا لاقف * عوسي انيع تمعمدتف #*رظناف لاعت ديس اي هل اولاقف ةرمتعضو نيآ مبل لاقو * قلقو حوزلاب ملءات
 +« تومي ال اضيا اذه لعجي نا يمعألا ينيع متف يذلا اذه ردقي ناك امأ اولاق موق مهنمو د هبحيإ فيك اوزظنا
 اذه اوعفرا عوسي مهل لاقق * ميظع رجمح هباب يلع ناكر ةراغم كتللذ ناكو ربقلا يلا ٠ .اجو هبلق يف عوسي نك

 ا نا كل لقا ملا عوسي اهل لاقف # هعبار مويلا نال نتن دق ديس اي تيملا_تمخا اثرص هل تلاقف رم
 تبجتسا كنال لركشا هبا اي لاقوقوف يلا هينيع عوسي عفرو ربقلا نم رجلا اوعفرف را
 0 تنأ كنا اونمويل تلق يب ايما عملا اذه لجأ نم نكآ يل بيجتست نيح لك كنا مل انأو
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 ةدودشم هالحرو هاديو تميملا كلد جرخأ * احراخ لاعت رزاعل ميظع توصب حرص اذه لاق املف # ينتلسرا

 ميرم يلا اواج نيذلا دوبهيلا نم نوريشك ناو * يضمي هوعدو هولح ع ةعامعب نودشمع ههجرو فيانلب
 ءامظع عمجن * عوسي عنص امب مهوربخاف نييسيرفلا يلا مهنم موق قلطناو د« هب أونمأ. عوسي عنص ام اوأر امل

 نمويسف يذكه هانكرت ناو د ةريثك تايا لمعي لجرلا اذه ناك نا عنصن ادام اولاقو الفك“ نويسيرفلاو ةئبكلا

 ةنسلا كللت يف ةنهكلا ميظع ناك افايق همسا مهنم ادحاو ناو »# انتماو انعضوم ذخءاتف مورلا يتاتو عيمجلا هب
 كلهت نا نم بععشلا نع دحاو لجر تومي نا انل ريخ هنا يف نوركفت الفا * ءايش نوفرعت متسل متنا مهل لاقف

 0 ال م

 ا وراق ار ها ةعاسلا كلت

 ا ا و اس ناكو عيارنا يدا ةيربلا

 ةبلع مهلديف هناكم ناسنا .ملع نأ ارموا دق نويسيرفاو ةثيكلا ءامظع ناك دقو وباب يعبد يع

 * هوكسميل |

 رشع يناثلا لصفلا

 + تاومالا نم عوسي هماقا يذلا تيملا رزاعل ناك ثيح اينع تميب يتا مصفلا نم مايأ ةتس لبق عوبسي نأو

 نيدران بيط لطر تذخاف ميرم اماف * هعم نييكتملا دحا رزاعل ناكر مدحت اًثرم تنناكو ةميلو كلنه هل اوعنصخ
 _ هذيمألت دحا لاقف * بيطلا ةحار نم تميبلا ءالتماف اهسار رعشب امهتحتسو عوسي يمدق هب تنهدف نيمث يكذ

 رائيد ةيامثلتب رطعلا اذه عبي مل انامل * هملسي نأ اعمزم ناك يذلا يطوي رخسألا ناعمس نبأ اذوبي وه يذلا

 يلب اه. لمخ ناو عم ضيكلا ناك انزان ناك ةنكل نيكاضلاب هياذنقال نجا كان اذهي * نيكاسملا يلا عفديو

 * نيح لك مكدنع ترسل اناو نيح لك مكدنع نيكاسملا نال # ينفد مويل هتظفح امنا ابعد عوسي لاقف # هيف

 نسم هماقا يذلا اضيأ رزاعل اورظنيلو لب طقف عوسي لجا نم سيل .اواجن كانه هنا ذوهيلا نم ريبك عمج. ملعو
 نونسويو نوبهذي هلجا نم اوناك بيلا نم نيريثك نآل #* رزاعل اولتقي نأ ةنهكلا ءامظع روتشاف * تاومالا
 فعس اوذخاف #* ميلشروا يلا يت املا يلا اواج' نيذلا ريبكلا عمجلا عمس دغلا نمو #* عوسيي

 1 عوسي نأو * ليارسلا لم هينا ون يتالا كرابم انعشوه نيلياق نوخرصي اوناكو هياقلل اوجرخو لهتلا
 نكي ملو لا ب مج يلع بكر تيب للم اه يهم بأ قانا # بوتكم وه امك هبكرف ارامح

 ناكو * هل اهولعف هذهو هلجا نم بوتكم اذه نا اوركذت ذينيح عوسي دححت امل نك الأ ءايشالا هذه اوفرع هذيمالت

 مهنال عومج هياقلل جرخ اذه لجا نمو »© عتنارتمالا نيم هسماقاويربفلا نسف رز اهل اه دناقإ هل ديكر قضي يذلا عملا
 * هعبت دق هلك ملاعلا اذوه . .يشب عفتنن مل انا متيءارآ ضعبل نييسيرفلا ضعب لاقف » هيلا هذه لمع هنا اوعمس
 تيب لها نم يذلا سبليف يلا اواج ءاوه # اودجسيل ديعلا يف اودعص نيذلا نم نيينانويلا نم موق تلانه ناكو
 سواردنا ءاج مث سواردنال لاقو سبليف .ءاجن »* عوسي يرن نأ ديرن ديس اي نيلياق هولءاسن ليلجلا اديص
 نيما -* ناسنالا نبا اهيف دج يتلا ةعاسلا تنتا دق الياق خوسي امهباجا * عوسيل الاقف اضيا سبليفو
 * ةريثك رامثب تنتا تتتام يه ناو اهدحو تيقب تممتو ضرالا يف عقت مل نا ةطتحلا ةبح نأ مكل لوقا نيما
 ينعدخب دحأ ناك نا # دبالا ةايعل اهظفح هناف ملاعلا اذه يف هسفن ضغبا نمو اهكلهيلف هسفن بحا نم
 لوقا اذامو ةبرطضم يسفن .نآلا * يبا همركي ينمدخت# نمو يمداخ نوكي كانهف انا نوكا ثيحو يب ىنمليلف
 دق الياق ءامسلا نم يتبوص ءاج كنبا دمحم هبا اي * تيتا هتعاسلا هذه لجال نكل. ةعاسلا هذه نم ينجن ةبا اي



 باجاف * كالم هبطاخ لب نورخا لاقو ادعر ناك امنا اولاقف افقاو ناك يذلا عمجلا عمسف #* دجعا اضياو تدع
 سيير يقلي نآلا ملاعلا اذه ةنونيد ترضح دق * مكلجا نم نكل توصلا اذه ناك يلجا نم سيل الياق عوسي

 ياب ربخبل اذه لاق امناو * دحا لك يلا تبذج ضرالا نم تمعفترا اذا اضيا اناو * جراخ يلا ملاعلا اذه

 ' هنآ تنا لوقت فيكف دبالا يلا مودي ميسملا نا سوماتلا يف انعمس نمن الياق عمجلا هباجاف * تومي ةتيم
 ماد ام رونلا يف اوريسف اريسي اناعز مكعم رونلا نا عوسي مهل لاقف د ناسنالا نبا اذه وه نم ناسنألا نب عفتري
 رونلاب اونماءرونلا مكل ماد ام #* هجوتي نيا يردي سيل مالظلا يف يشمي يذلا نآل مالظلا مككردي اليل رونلا مكل
 . اونسوي مل مهماما ةريثكلا بياجعلا هذه عنص ذاو د مهنع يراوتو يضم مث اذهب عوسي ملكت رونلا ءانبا اونوكنل
 مل اذه لجا نمو # نلتعا نمل برلا عارذو انتوصب نما. نم. بر اي لاق نا يبنلا ءايعشا ةملك لمكتل # هب

 اوعجريو ميبولقب اومهفيو مهنويعب اورصبي اليل مهبولق سمطو مهنويع سمط #+ اضيا لاق ءايعشا نال اونموي نأ اوردقي
 اورقي مل مهنكل .اسورلا نم ريثك هب نماء دق ناكو # هيلع قطنو هدج“ يار امل اذه ءايعشا لاق # مهيفشاف يلا

 حرصف #* هللا دجحم نم رثكا سانلا دج اويحا مينال * ةعامجلا نم اجراخ اوريصي اليل نييسيرفلا لجال كلذب
 انآ * يتلسرا يذلا يار دقف نار نمو # ينلسرا يذلابو لب طقف يب نموي سيلف يب نموي نم الياق عوسي

 هنيدت يه اهب تمقطن يتلا ةملكلا هنيدي نم هل ناف يمالك لبقي ملو يندححجح نمو د ملاعلا صلخال لب ملاعلا نيدال

 * قطنا امبو لوقا امب ةيسولا يناطعا وه ينلسرا يذلا بالا لب يدحو يتاذ نم ملكتا ما ينال *ريخألا مويلا يف
 1 * بالأ يل لاق امك هب ننطنا امنا هب ملكتا يذلاو دبالا ةايح يه نا ملعا اناو

 رشع كلااثلا لصفلا | ٠

 هتصاخ بمحاف بالا يلا ملاعلا اذه نم لقثدي يكل ترصح دق هتعاس نأ ملعي عوسي ناك مصنلا ديع لبقو

 يه يويرغسألا ناعمس نب اذوهي بلق ناطيشلا رماخ ءاشعلا رضح املف * ةياغلا يلا مهبحاو ملاعلا يف نيذلا

 ءاشعلا نع ماق * يضمي هللا يلاو جرخ هللا نم هناو هيدي يف لكلا لعج دق بآلا نا عوسي يار املف * هملسي

 . ناك يذلا ليدنملاب اهفشنيو ذيمالتلا مادقأ لسغي ءادبو ةربطم ف ءاصع بصو #»* ليدنمب هطسو دشو هبايث كرتو

 نأ الياق عوسي هباحأ * يمدق يل لسغت بر اي تمناا, تلاذ هل لاق افصلا ناعمس يلا يبتنا املف »* هب أرزتم

 هباجا دبالا ىلا يمدق يل لساغب تسل اغصلا هل لاق # دعب اميف هفرعتس كنكل نآلا هفرعت تسل :هعنصا يذلا
 ٍ لب طقف يمدق يل لسغت تسل ديس اي افصلا ناعمس هل لاق * بيصن يعم كل سيلف امهلسغا مل .نأ عوسي

 ,ايقنا اضيا مثناو يقن هلك هنال هيمدق لسغ يلا الا جاتحتا سيل مهتسا يذلا نأ عوسي هل لاقف # يسارو يديو

 , لوادت مهاجرا لسغ املف »“« ءايقنأ مكلك سيل لاق كلذلو هملسي يذلاب افراع ناك هنال * مكعيمج . سيل نعل

 » كلذك ينال :نولوقت انسحو ابرو املعم يننوعدت متنا * مكب ترعدص ام متملع -له مهل لاقو اضيا ءاكتاو هبايذ
 امناو * ضعب مادقا مكضعب لسغي نا اضيا متنا مكيلع بج مكبرو مكملعم انأو مكمادقا تلسغ دق تنك ناف

 دبع سيل مكل لوقا نيما نيمأ * ضعبب مكضعب اضيا متنا نوعنصت مكب انا تمعنص امك يك الاثم اذه مكب جمعف

 لجا نم هذه لقأ ملو + ةومتلمع اذا مكابرطف اذه متفرع متنا نا + هلسرأ نمم مظعا لوسر الو ديس نم مظعا

 مكل لوقا نالا نم ه# هبقع يلع عفر يزبخ لكءاي يذلا نأ باتكلا متيل ترتخا يذلاب فراع ينال مكعيمج
 ةناف هلسرا نمم ادحأو لبقي نس نأ مكل .لوقأ نيصا نيمأ »وه انأ ينأ نوئموت ناك اذا يتح نوكي نأ لبق

 نا كل لوقا نيما نيا اليا دهشو حورلاب .قلقو اذه عوسي لاق * ينلسرا نم لبقي وهف يئلبقي نمو ينلبقي
 هذيمالت نم ادحاو ناكو د هلوقب ينع نم اوهلعي مل مبنآال ضعبل مهضعب ذيمالتلا رظنف * ينملسي مكنم ادحاو
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 ازبخ لبف هلواناو ازبخ لبا يذلا وه عوسي لاقف « وه نم ديس اي هل لاقو عوسي ردص يلع ذيملتلا كلذ يكاف
 اعناص تنك امهم عوسي هل لاقف ناطيشلا هظخاد ذينيح زيحنلا دعبو »* يطويرغسالا ناعمس نب اذوبي يلا. هعفدو
 نا لجا نم هنا اونظ مهنم اسانا نال * اذه لاق اذامل نييكتملا كيلوا نم دحا ملعي ملو # الجاع هعئصأف
 ناو + ءايش نيكاسملا يطعي نا وا ديعلل هيلا نوداتجيب ام يرتشي نأ عوسي هل لاق اذوهي دنع ناك ةقفنلا جرد

 * هيف دجخت هللاو ناسنالا نب دجخت نآلا عوسي لاقف # اليل هحورخ تمقو ناكو جرخ تمقولل ربخلا ذخا امل كاذ
 .يننودجت الف يننويلطتو اليلق انامز مكعم انا ينب اي. »* هدج تقوللو هتاذ يف هد هللاف هيف دج“ هللا ناك ناف
 ةيصو مكيطعا ينل # اضيا نآللا مكل لوقاو هيلا ريصملا يلع نوردقت ال هيلا انا يضما ثيح هنا نرهيلل تلق امك

 يلا عوسي هباجا' ديس اي بصهذت نيا يلا افصلا نوعمس هل لاق * ضعبل مكصعب بح. مكيف ناك نا يذيمالت
 كعبتانالا ردقا ال اذامل ديس اي سرطب هل لاق + اريخا يتءات كنذكل ينعبتت ناردقت نلا تسل بهذا ثيح
 كيدلا ميصي نل هنا بلل .لوقا نيمأ نيمأ يأدف تكلسفن لدبت ىمناا. عوسي هباحأ * كندع يسفن لدبا نذآلاو

 + تارم ثالث ينركنت يتح

 رشع عبارلا لصفلا

 مكل لوقا تشكل كللذ اواو ةريعك يبا تسيب يف لزانملا نا * اضيا يب اونصاو هللاب اونما مكبولق برطصت ال
 ثيح جتنا اونوكتل يلا مكذخاو يت فوسف اناكم مكل تددعاو تقلطنا ناو #* اناكم مكل ملصال قلطنا يننا
 فيكر بهذت نيا ملعن ام ديس اي اموت هل لاق * قيرطلا نوفرعتو بهذا نيا يلا نوفراع متناو * انأ نوكأ

 : متنكول * يب الا يبا يلا دحا يتءاي ال ةايعلاو ىتمملاو قيرطلا وه انا عوسي هل لاق * قيرطلا فرعن نا ردقن
 * انبيبحو بالا انرا ديس اي سبليف هل لاق # اضيا هومثياءر دقو هنوفرعت نآلا نمو اضيا يبا متفرعل ينتوئرعت

 انرا تمنا لوقت فيكف بالا- يار دقف يءار نم سبليف اي ينفرعت ملو نامزلا اذه لك مكعم انا عوسي هل لاق

 يف لاعلا يبا لب يدحو يناذ نموه سيل مكل هلوقا يذلا ماكلا اذهو يف يباو يبا يف يلا نموت اما # بالا
 نيما نيمأ * لامعالا لجأ نم يب اودماف الأو يف يباو يبا يف انأ يلا يب اونمأ» »* لاعفألا هذه لعفي وه

 نول.است .يث لكو * بالا يلا ضام يل/ عدصي اهنم لصناو اهلمعا ينلا لامعالا لمعي يب نموي نم نأ مكل لوقا
  اوظفحاف يننوبحت متنك نا #* هنوديرت ام مكل لعفا يمساب ٍنومتلاس ناو ل ا وح

 نأ ملاعلا ىيطي نل يذلا ىتحلا حور # دبالا يلا مكعم تشيل رخآ ايلسم مكيطعيف يبا لءاسا اناو * ياياصو
 بوس لآل اماتيا مكعدا يسسل + مقبل قبال رهو ركعم. يلم قال ةنوقزحتا ضناو: دون ردي ماو وي ل خيال راش

 يننا متنا نوملعت مويلا كللذد يف * نوي متناو يح يننال يننورت متناو يننوري سيل ملاعلا»و * ليلق نع مكيجا
 اناو يبا هبحا يبحا يذلاو ينبح يذلا وه كاذ اهظنحو ياياصو هدنع تناك نم #* مكيف اناو يف متناو يبا يف
 * ملاعلل ال انل رهظت ناب عمزم كلنا كلوق ينعم ام ديس اي يطويرغسالا سيلو اذوهي هل لاق  يتاذ هل رهظاو هبحا
 مل يلوق ظفمحا مل نمو * لزنملا نتن هدفعو يتءان هيلآو هبا يباو ىتثملك ظفم ينبح“ نم الياق عوسي هباجا

 حور ءاج اداو * ميقم مكدنع بَل اذهب مكتملك ٠ ينلسرا يذلا بالل لب يل تسيل اهنوعمست يتلا ةملكلاو يبحب

 يعالس مكعدوتسا مالسلا * مكل تملق املك مكركذيو ءيش لك مكملعي وهن يمساب يبا هلسري يذلا يزعملا سدقلا

 ضاع يننا مكل تلق ينا متعمس دق * عزمت الو مكبولق قلقت ال .ملاعلا منما امك مكيطعا تسسلو مكيطعا ةصاخ
 لبق مكل تملق دق اهو * ينم مظعا وه يبا ناف بألا يلا ييضمب نوحرفت متنكل يننوبح متنك وا مكيلا تناو

 ماعيل نكل * .يثب يف هل سيلو يتءاي ملاعلا سيير نال اريثك مكملكا تسسلو « نونموت ناك ١ذأ يتح نوكي نا
 * قلطنن انهاه نم اوموق لعفا كلذك بالا ينامرأ امكو بالا بحا يننا ملاعلا

١ 
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 | رشع سنماغلا لصفلا >

 رامتب يتءايل هيقني رامنب يتءاي يذلاو هعطقي رامثب يتءاي ال يف نصخ لكف #* ماركلا يبأو قعلا ةمرك وه انا
 قيطي ال نصغلا نأ امكو مكيف انأو يف اوتبثاف * هب مكتملك يذلا مالكلا لجا نم ءايقنأ لبق نم متنأو + ةريدك

 متناو ةمركلا وه انا #* يف اوتبثت مل نا متنا اضيا يذكه ةمركلا يف تبي مل نا هدحو هتاذ نم رامثلاب يتءاي نا
 دحأ تبغي مل ناف * ءايش اولمعت نا نوردقت متسل يريغبو ةريثك رامثب يتءايروهف هيف انأو يل تبقي نم ناصغألا

 يبا ينببحأ امك د يذيماألت اونوكتو ةريثك رامثب اوتءات ناب يبا دج .اذهبو »* هنوديرت املك مكل ناك مكيف

 يف تسبا اناو يبا اياصو تظفح ينا امك يتبحس يف متبث ياياصو متظفح ناف * ينبح يف اوتبثا مكتببحا كلذك

 . * مكتييحأ امك اضعب مكضعب بح نا يتيصو هذه # مكحرف متيو مكيف يحرف نوكيل اذهب مكتملك * هتبحم
 * هب مكتيصوا املك متلمع نأ يابحا متناو .* هيابحا نع هسفن ناسنالا لدبي نأ اذه نم مظعا بح نم ام
 نم تمععمس املكب مكتملعا ينال يابحا مكتيمس ينكل هديس عنصي ام ملعي ال دبعلا نال اديبع نالا مكيمسا تسلو
 املك يبا مكيطعي يكل مكرامث مودتو رامثب اوتءاتل نوقلطنت مكعداو مكترتخا انا لب نومترتخا متنا سيل * يبا
 ينضغبأ دق هنا اوملعاف مكضغبي ملاعلا ناك نا * اضعب مكضعب بصح يكل اذهب مكتيصوا امنا * يمساب هنولءاست
 ٠ لجا نم ملاعلا نم مكترتخا لب ملاعلا نم متسل مكنكل هنم وه نم ببحسي ملاعلا ناكل ملاعلا نم متنكول »* مكلبق
 فوسف نودرط اوناك نأ هديس نم مظعا دبع نم ام مكل انا هتلق يذلا مالكلا اوركذا د« ملاعلا مكضغبي اذه
 لجا نم مكب هلك اذه نولعفي امنا مهنكل د اضيا مكلوق نوظفحا فوسف يلوق اوظفح اوناك ناو اضيا مكنودرطي
 نم #* مهتيطخ يف ةجبح مهل سيلف نآلاو ةيطخ مهل نكت مل مهملكاو تا ملول * ينلسرا نم نوفرعي ال مبنال يمسا
 نوضغباو اوار دق مهناف نالاو ةيطخ مهل نكت مل رخآ اهلمعي مل لامعا مهيف -لمعا مل وأ 0 اضيا يبا ضغبي ينضغبي

 مكيلا هلسرا يذلا يزعملا ءاج اذا # اناجم ينوضغبا مهنا مهسومان يف ةيوتكملا ةملكلا متتل + اضيا يبا عم '
 «* .ادنبالا ذص يعم مكنال نودهشت اضيا متناو * يل دهشي وهف بالا نم يتالا قملا حور

 رشع سداسلا لصنلا

 هنا مكلتقي. نم لك اهيف نظي ةعاس يتءاتس نكل مهعماج“ نم مكنوحرخ# فوس هناف : اوكشت اليكل اذهب مكتملك

 مهتعاس تءااج اذا يتح اذهب مكتملك نكل * انا الو بالا اوفرعي مل مهنال اذه نولعفي امناو # هلل انابرق برقي
 مكنم دحا.سيلو ينلسرا نم يلا قلطنم يناف نالاو #* مكعم ينل لبق نم اذهب مكربخا ملو مكل تملق نأ نوركذت
 ريخ هنا ىلا مكل لوقا ينكل  مكبولق تدالمف ةبااكلا تءااجو اذه مكل تلق ينال * بهذا نيا يلا ينءاسي
 ملاعلا ضبوي وهف كلاذ :اج اذاف  مكيلا هنلسرا تقلطنا اذاف يزعملا مكتءاي مل قلطنا مل نا ينآل قلطنا نا مكل
 يلا قلطنم ينللف ربلا يلع اماو * يب اونموي مل مهنالف ةيطخلا يلع امأ #* مكحلا يلعو ربلا يلعو ةيطخلا يلع
 مكل هلوقا نا ديرا اريثك املك يل ناو # نادي ملاعلا اذه سيير ناف مكحلا يلع اماو  يفننورت متسلو . بالا
 نم قطني سيل هنال قحلا عيمج يلا مكدشري وهف كاذ قدا حور ءاج اذاف * نآلا هلمح نوقيطت متسل مكنكل

 يلا قلطنم اناو اضيا يننورتو اليلقو ينئنورت او اليلق * مكربخلو ذخءاي يل امم .نا مكل تملق اذه لجا نم يوه
 يلا قلطفم ناو يننورتو اليلق اضياو يننورت الو اليلق انل هلوقي يذلا اذه ام ضعبل هذيمالت ضعب .لاقف * بالا
 مهل لاقف هولءاسي نأ نوديري مهنا عوسي ملعف * هب ملكتي ام يردن ام هلوقي يذلا ليلقلا اذه ام اولاقو *» بالا

 مكنأ مكل لوقا نيسا نيمأ #* يننورتو اضيأ اليلقو يننورت الو اليلق مكل تملق ينل اضعب مكضعب رظاني مالكلا اذه نعأ
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 دق هنال نزحت اهدالو رضح انآ ةارملا# د حرف يلا لووي مكنزح نكل نونرحت متناو حرفي ملاعلاو نوحونتو نوكبت
 نكل انازح نآلا متناو # ملاعلا يف اناسنا تدلو اهنال حرفلا لجا نم اهتدش ركذت مل انبا تدلو اذان اهتعاس تدااج .

 مكل لوقا نيما نيما ءايش ٍنولءاست نل مويلا كلذ يف * مكنم مكحرف دحا عرتني نلو نوحرفتو مكأرأ فوس
 + الماك مكحرف نوكيل اوطعتف اولس يمساب ءايش اولءاست مل نآلا يلا * مكيطعي يمساب بالا نولءاست ءيش لك نا
 مويلا كلذ يف - * ةينالع بالا لجا نم مكربخا نكل لاثماب مكملكا ال ةعاس يتءات فوس هنكل لاثماب اذهب مكتملك
 متنماو نومتببحا مكنال مكبحب اضيا وه بالا نآلا * مكلجا نم بالا لءاسا نا مكل لوقأ تسسلو يمساب نولاست
 لاق * بالا يلا يضماو ملاعلا كرتا اضيا اناو ملاعلا يلا تيتاو بالا نم تجرخ * تجرخ بالا نم يلا
 جاتح#ب تسسلو ,ءيش لكب ملاع كنا انققحت نآلا * لثمب ءايش لوقت تسلو ةينالع ملكتت نآالا تننا اه هذيمالت هل
 نآلا تنتا دقو ةعاس يتءاتس اوئما نالا عوسي مهباجا * تمجرخ هللا نم كنا سون اذهب دحأ كلاسي نأ

 اذه مكل تلق #* يعم وه بالا نال يدحو تمسسلو يدحو لوكرتتو هعضوم يلا مكنم دحاو لك اهيف نوقرفتت
 * ملاعلا تبلغ انا اووقت نكل ملاعلا يف قيض مكل نوكيسو يب مالسلا مكل نوكيل

 رشع عباسلا لصنلا :

 امك * كنبا كدجهميل كنبا .دهعف ةعاسلا ترضح دق هبا اي لاقو ءامسلا يلا هينيع عفرو اذهب عوسي ملكت
 كنا كوفرعي نا دبالا ةايح يه هذهو # دبالا ةايح هتيطعأ نم لك يطعيل دسج يد لك ىلع ناطلسلا هتيطعأ

 ينتيطعا* يذلا لمعلا كلذ ضرالا يلع كتدجم# دق انا »* ميسملا عوسي هتلسرا يذلاو قدها هلا هدحو دحاولا
 تربظا ده # ملاعلا نوك لبق نم ثلدنع يل ناك يذلا دجملاب هبا اي تمنا يندج نالاو #* هتلمكا دق هعئصال
 ينتيطعا نملك نا اوملع نالاو * كتملك اوظفحو يل مهتعندو كل مه ملاعلا نم ينتيطعا نيذلا سانلل كمسا
 كنا اونماوو تيتا كدنع نم ينا اقح اوملعو اولبق مهو مهتيطعا ينتيطعا يذلا مالكلا نال * كدنع نم وه
 كل يل وه .يش لكو #* كل مبنال ينتيطعا نيذلا يف لب ملاعلا يف لاسأ تسل مهيف لاسا اناو * ينلسرا
 سودقلا بالا اهيا كيلا يجأ اناو ملاعلا ين مه ءالزهو ملاعلا يف تنسلو * مهب دجحم اناو يل كل وه يذلاو

 كمساب مهظفحا تنك ملاعلا يف مهعم تسنك نا + نحن امك ادحاو اونوكي يك ينتيطعا يذلا كمساب مهظفحا
 مهكرتا ءالوهو يتا كيلا نالو * باتكلا متيل ثالهلا نبا الل دحا مهنم كلبي ملو ينتيطعا نيذلا تظفح دقو
 نم تمسل ينا امك ملاعلا نم اوسيل مبنال ملاعلا مهضغبا دقو كلوق مهتيطعا انا # مهيف الماك يحرف نوكيل ملاعلا ف

 تسل ينا امك ملاعلا نم اوسيل مهنال * ريرشلا نم مهظفحت نا لب ملاعلا نم مهعزنت نا لاصا تسسل # ملاعلا
 * ملاعلا يلا اضيأ انا مهتلسرا ملاعلا يلا ينتلسرا امك * قعلا يه ةصاخ كتملك ناف كقحب مهسدق # ملاعلا نم

 . يب نونموي نيذلا فو لب طقف ءالوه يف لاصا تسسلو #* قعلاب نيسدقم اضيا مه اونوكيل يناذ- سدقا مهلجالو
 ملاعلا نمويل 1دحاو انيف اضيا اونوكيل كييف اضيا اناو يف تبا هبا اي كنا امك ادحاو مهعمجاب اونوكيل 0 مهلوقب
 ' يف تنناو مهيف انا * دحاو نحن امك ادحاو اونوكيل ينتيطعا يذلا دجملا م.بتيطعا دق اناو * ينتلسرا كنا
 ينتيطعا نيذلا ءالوه هبا اي * ينتيبحا امك مهتبيبحا ينناو ينتلسرا كنا ملاعلا ملعي يكل دحاول نيلماك اونوكيو
 ملاعلا رابلا هبا اي د ملاعلا ءاشنا لبق ينتببحا كنا ينتيطعا يذلا يدجم* اوريل انا ثيح يعم اونوكي نا ديرا
 ,نوكي ينتببحا يذلا بحلاو مهفرعاو كلمساب مهتفرع دقو + ينتلسرا كنا اوملع ءالرهو كفرعا اناو كفرعي مل
 : | »* مهيف اضيا انأو مهيف



 رشع نءاثلا لصفلا

 ناكو #* هذيمالت عم هلخدف ناتسي كانه ناكو زرالا يداو ربع لا هذيمأل>ت عم جرخ اذه .عوسي لاق املو

 ادنج اذوهي ذخاف #* اريثك هذيمالت عم كانه عمتج ناك عوسي نال عضوملا كلذ اضيا فرعي هملسا يذلا اذوهب

 .يثب لكب افراع ناك عوسيو ده مللسو ميباصمو لعاشمب كانه يلا: اواجو اطرشو نييسيرفلاو ةنهكلا ءاسرور دنع نم

 افقاو عفادلا ادوهي ناكو وه انا مهل لاقف يرصانلا عوسي نيلياق هوباجاف ».نوبلطت نم مهل لاقو جرخن هيلع. ينء.اي
 نوبلطت يذلا نم اضيأ عوسي مهلءاسف د ضرالا يلع اوطقسو مهيارو يلا اوبره وه انا عوسي مهل لاق املف * مبعم
 ةملكلا متتل د نوبهذي ءالوه اوعدف»يننوبلطت متنك ناف وه انا ينا مكل تلق دق مهباجاف * يرصانلا عوسي اولاقف

 سير دبع برضو هاضتناف فيس افصلا ناعمس عم ناكو * دحاو مهنم كلبي .مل ينتيطعا نيذلا نأ لاق ينلا
 يتلا ساكلا هدمغ يف فيسلا ىدرا ناعمسل عوسي لاقف .*'سغلم دبعلا مسا ناكو ينميلا هنذا عطقن ةئهكلا
 اواجو 0 هوقثواو عوسي اوكسما فوهيلل نيذلا مادخلاو فلالا دياقو دنجلا ناو ده اهبرشا نأ يل دب ال يبا يناطعا
 ذوهيلا يلع راشا يذلا افايق اذه د ةنسلا كلت يف ةنهكلا سيير ناك يذلا افايق.ومح ناك هنال الوا نانح يلا هب

 ةنبكلا سيير ناكو عوسي اعبت رخآلا ذيملتلاو افصلا ناعمس نأو * بععشلا لدب دحاو لجر تومي نا ريخ هنا
 كلذ يرغف ارب بابلا دنع افقاو ناكف سرطب اماف # ةنهكلا سدير راد عوسي عمم لخدف ذيملتلا كلذ فرعي
 سرطبل ةباوبلا ةيراجلا تلاقف * سرطب لخداو ةباوبلا ملكف ةنهكلا سيير فراعم نم ناك يذلا رخآلا ذيملتلا
 ناكو ءاتش ناك هنال اولطصيل اران نودقوي امايق طرشلاو ديبعلا ناك» د ال اهل لاقف لجرلا اذه ذيمالت نم تننا اما
 ازا عوسي هباحاف * هميلعت نعو هذيمالت نع عومسب لءاسف ةنهكلا سيير اماف * يلطصي مهعم امياق ايا سرطب

 * ةيفخ يف .يثب ملكتا ملو ذوهبلا عمتجت ثيح عماجملا ينو لكيهلا يف تنقو لك يف تمملعو.ةينالع ملاعلا تملك
 دحاو ناك اذه لاق املف انا هتلق ام نوفرعي مه ءالوبف هب مهملك ام اوعمس نيذلا كيلوا لس ينلاست كلاب امف

 . يدرب تمملكت تملك نا الياق عوسي هباجاف #+ ةنهكلا سيير بواج يذكها هل لاقو عوسي ملدلف امياق طرشلا نم
 هناكو #* ةنهكلا سيير افايق ىلا اقوثوم نانح هلسرا ذينيحو #* ينثبرض !داملف اديج ناك ناو يدرلاب دهشلف
 نم دحاو هل لاقف د انا تسل لاقو ركناف هذيمالت نم اضيا تننا كلعل هل اولاقف يلطصي افقاو افصلا ناعمس
 اضيا سرطب ركناف * ناتسبلا يف هعم كتياءر انآ سيلا هنذا عطق سرطب ناك يذلا بيرق ةنهكلا سيير ديبع
 لبق اوسمنتي اليل ناويالا اولخدي مل مهو اركاب ناكو ناويالا يلا افايق دنع نم عوسيب اواجن * كيدلا حاص تقوللو
 مل ول نيلياق هوباجاف * لجرلا اذه يلع اهب اوعدت ةوعد يا مهل لاقو مهيلا سطاليف جرخف د مصنلا اولكءاي نا

 ذوهيلا هل لاقف مكسومان يف ام يلع هيلع اومكحاو متنا هوذخ سطاليف مهل لاقف »* كيلا هملسن انك ام اريرش نكي
 ناويإلا سطاليف اضيا لخدف * تومي ةتوم ياب ربخا يذلا عوسي لوق لمكيل د ادحا لتقن نا انل زوجي سيل

 يتكلمم نا عوسي باجاف »* تمعنص أدامف يلا كاوملسا ةنهكلا ءاسورو كلتما نكل يذوهي انأ لعل سطاليف هباحاف

 نالاو دوهيلا يللا عفدا اليل ينع نوبراخي يعادخ ناكل ملاعلا اذه نم ينعلمم تمناك ولو ملاعلا أذه نم تمسيل انا

 ينا تملق تننا عوسي هل لاق كلم كنأ مص دقف سطاليف هل لاق * ملاعلا أذه نم يه تسيل يتكلمع ناف

 سطاليف هل لاق * يتوص عمسي قعلا نم ناك نم لكف قحاب دبشلل ملاعلا يلا تيتا اذهلو تدلو اذهل اناو كلم
 نا ةداع مكل ناو #* ةدحاو ةجحح هيلع دجا تسسل انأ مهل لاقو ذوهيلا يلا اضيا جرخو اذه لاق قحلا وه امن

 نابنراب لب اذه لخت ال نيلياق مهلك اوخرصف #* دوهيلا كلم مكل يلطا نا اوديرتف ادحاو. .مصنلا يف مكل ىلطا
 ] ظ ١ ْ ظ .* اصل نابنراب ناكو



 رشع عساتلا لصفلا
 +« رمحا ايرث دوسبلاو هسار يلع هوعضوو كوش ليلكا طرشلا رفض #* الخاد هدلجن عوسي ىطاليف ذخا ذينيح

 اذناه مسل لاقو اجراخ اضيا سطاليف جرخ مث #* هنومطلي اوثاكو دوبهيلا كلم اي مالسلا نولوقيو هيلا نومدقتي اوناكو
 ببوشلاو كلوشلا ليلكا امبال اجراخ عوسي جرخاف رم ةدحاو ةلع هيلع دجا تمسل ينا اوملعتل اجراخ مكيلا هجرخا
 سطاليف مهل لاقغ هبلصا هبلصا نيلياق اوخرص طرشلاو ةنهكلا ءاسور هرصبأ اهلف * لجرلا اه سطاليف مهل لاقف رمحألا
 وه اهسومان يف ام يلعو اسومان انل نإ وبيلا هباجا #* ةدحاو ةلع هيلع دجا مل انا يناف هربلصاف متنا هوذخ
 اضيا عوسيب لخدف *#  افوخ دادزا مالكلا اذه سطاليف عيمس املف #* هللا نب هتان لعج هفآل توملا بجوتسم

 نا اناطلس يل نا ملعت تسلا ينملكت ال اذامل سطاليف هل لاقف # هبج ملف تننا نيا نم هل لافو ناويالا يلا
 لجا نم قوف نم تيطعا كنا الول دحاو ناطلس-يلع كلل سيل عوسي هباجاف * كبلصا نا اناطلسو كقلطا .

 نيلياق نوخرصي اوناكف نرهيلا اماف هقلطي نا ىطاليف دارا اذه لجا نمف # مظعا كيلا ينملسا يذلا ةيطخ اذه .
 اذه سطاليف عممس املف د رصيقل دض وهف اكلم هسفن لعجي نملك نال رصيقل بحاص تننا امف هتقلظا تننا نأ
 «* اًنامغ يمسي ةيناربعلابو ةراج“ ا فيصرب فرعي عضوم ين يسرك يلع ىلج مث جراخ يلا عوسي جرخا مالكلا
 سطاليف مهل لاقف هبلصا هعفرا هعفرا اوخرصف * مككلم اه نوهيلل لاقف ةسداسلا ةعاسلا تمقو ناكو مصفلا ةعمج تناكو
 * عوسي أوذخاف هوبلصيل مهيلا هملسا ذينيح #* رصيق ريغ كلم انل سيل ةنبكلا ءاسور باجاف مككلم بلصاا
 هعم اوبلصو هوبلص ثيح د ةلجاج يمسي ةيناربعلابو ةمجهجلا يمسي عضوم يلا هبيلص لماح وهو هب اوضمو
 ' اهيف ناكو هبيلص يلع اهعضوو ةفيحت سطاليف بتك مث # امهطسو يف عوسيو انهاه نمو انهاه نم نيرخا نيصأ

 عوسي هيف بلص يذلا عضوملا نال نوهيلا نم ريثك اهارق ةفيحتلا هذهو # ذوهيلا مُكللم يرصانلا عوسي اذه ابوتكم
 بستكت ال سطاليفل دوهيلاو ةنهكلا ءاسور لاقف * ةيمورلاو ةينانويلاو ةيناربعلاب ةبوتكم تنناكو ةنيدملا نم ابيرق ناك
 اوبلص امل دنجلا اماف + بمك دق بسك ام سطاليف باجا # ذوبيلا كلم ينا لاق وه نكل ذوهيلا كلم هنا

 اجوسنم لب قوف نم طيمض ريغ صيمقلا ناكو دنجلا نم دحاول ءزج لك ءازجا ةعبرا اهراعجو هبايث اوذخا عوسي
 يلعو مهنيب يبايث اومستقا لاق يذلا بناتكلا لمكيل ريصي نمل هيلع عرتقن انكل هقشن ال ضعبل مهضعب لاقف * هلك

 خيملتلل لاقو .* كنبا اذه ةاءرما اي همال لاقف هبح يذلا فقالا ذيملتلاو هما يلا عوسي رظنف + ةيلدجملا
 نم لمك دق ءيش لك نا عوسي يار اذه دعبو # هتيب يلا ذيملتلا كلذ اهذخا ةعاسلا كلت ينو كما هذه
 اهرعفرو للا نم ةجتفسإ اولمف الخ اولمم اعوضوم ءانا كلنه ناك» * ناشطع انا لاق بوتكملا متي يكلف نيح
 ةعمجلا موي هنالو * حورلا ملساو هسار لاماو مت دق لاق لحملا عوسي قاذ املف هيف نم اهونداو ةبصق يلع

 اورسكي نا سطاليف دوهيلا لءاس اميظع ناك ثلاد تسبسلا موي نالف تمبسلا يف بيلصلا يلع داسجألا ميقت اليلف
 ةودجو عوسي يلا اوهتنا املف #'هعم ابلص نيذلل رخآلاو لوالا يتاس اورسكف دنججلا ءاجف # مهنولزنيو كيلوا تاقاس
 نياع نمو #* مدو ءام.هنم يرخ تقوللف ةبرحج هبنج نعط دنجلا نم ادحاو نكل #* هيقاس اورسكي ملف تام دق
 رسكي ال هنأ بوتكملا متيل ناك اذه .نلل # اضيا متنا اونموتل ىتحلا لاق هنا ملاع وهو يه قح هتداهشو دبش
 ةمارلا' نم يذلا فاسوي لاس اذه دعب مث #* اونعط نم يلا اورظنيس لاق يذلا رخآلا باتكلا اضياو * مظع هل
 ءاجف هاطعي نا سطاليف رماف نوهيلا ةفاغمل كلذ يفخي ناكر عوسيل اذيملت ناك هنال عوسي دسج لمح نا نطاليف
 ةياع وح ربصو رم طونح هعمو لبق نم اليل عوسي يلا ءاج ناك يذلا اضيا سميدوقين ءاجر * عوسي دسج لمحو
 يذلا ناكملا يف ناكو # اونفكي نا دوهيلا ةداع امك بيطو ناتك فيافل يف هافلف وسي دسج اذخاف »+ لطي



 م61 اجرب نا رثدلا نلبي وج اهوا * هيف ثلرت دحا نكي مل ديدج ربق ناتسبلا يو ناتسب هيف بملص

 * وهيل يتلا ةعمجلا تناك اهنا لجأ نمو

 نورشعلا لصفلا
 ربقلا نع يرحد دق رجعلا تارف دعب سلغلا ناكو ربقلا يلا ارعس ةيلدجملا ميرم تااج توبسلا دحا ينو

 نس« برلا اولمح دق امهل تلاقف هبحي عوسي ناك يذلا رخالا ذيملتلا يلو سرطب ناعمس يلا تااجو تعرساف
 رخآلا ذيملتلا قبسف اعم نيعرسم اناك» # ربقلا يلا البقاو رخالا ذيملتلا» سرطب جرخف  هوكرت نيا ملعا الو ربقلا
 . انضيا افصلا ناعمس ءاجف د لخدي نا رسجت ملو ةعوضوم فيافللا رظنف علطتو #* اعرسم ربقلا يلا الوا ءاجو .افصلا

 فوفلم هنكل فيافللا عم سيل هسار يلع ناك يذلا ليدنملاو #* ةعوضوم فيافللا يارف ربقلا يلا لخدو هعبات
 افرع انوكي مل امهنأل * نمءاو يارف ربقلا يلا لوالا يف ءاج يذلا زخالا ذيملتلا لخد ذينيهن .* ةبج يف درفنم

 امنيبف ةيكاب ربقلا دنع ةفقاو ميرمو # امبعضوم يلا ناذيملتلا عجرف * تاومألا نم موقي هنا بتكلا ينام
 نياجرلا دنع رخآو سأراأ دنع دحاو ضيبا سابل يف نيسلاج نيكلم ترصباف » ربقلا يلا تمعلطت ةيكاب يه
 نيأ ملعا الو يديس اولمح مهنا امل تلاقف نيكبت كلاب ام ةارما اي اهل القف #* اعوضوم عوسي دسج ناك ثيح
 اذامل ةارم اي عوسي اهل لاقف » عوسي هنا ملعت ملو افتاو عوسي تارف اهيارو يلا تتفتلاو اذه تلاق * هركرت
 ل ا هنأ يه تننظن نيبلطت نملو نيكبت
 آل عوسي اهل لاق »* ملعم اي وه يذلا يبر ةيناربعلاب هل تملاقو يه تثفتلاف ميرم اي عوسي ابل لاقف * هذخأ

 وه يذلا يهالاو مكوبا وه يذلا يبا يلا ادعاص ينأ مهل يلوقو يتوخا يلا يضعا يبأ يلا دعب دعصأ مل ينل ينيسملت

 «كلذ ةيشع ناك املف # اذه اهل لاق هناو برلا تار دق اهنا ذيمالتلا تملعان ةيلدجلا ميرم تااجن + مكهالا
 عوسي ءاج دوهيلا فوخ لجا نم نيعمتج“ ذيمالتلا ناك ثيح ةقلغم تباوبالو توبسلا دحا وه يذلا مويلا

 لاقف #* برلا اوأر امل ذيمالتلا حرفف هبنجو هيدي مهارا اذه لاق املف  مكل مالسلا مهل لاقو مهطسو يف فقوو
 ميل لاقو مههوجو يف فن اذه لاق املف #* مكلسرا اضيا انا كلذك يبا ينلسرا امك مكل مالسلا عوسي اضيا مهل
 رشع ينثألا دحا اموتو * تكسم هيلع اهومتكسما نمو ترفغ هاياطخ هل مترفغ نم * سدقلا حور اوابقا
 را مل نا مهل لاقف ديسلا انياور دق ذيمالتلا هل لاقف 3 عوسي مهءاج امل مهعم تلنه نكي مل مولا يمسي يذلا

 ناك مايل ةينامث دعبو #* نموأ 2 هبنج يف يدي 6 ريماسملا مسر يف يعبصأ عضاو ريماسملا مسر هيدي يف

 لاق مث * مكل مالسلا لاقو مهطسو فقوف ةقلغم باوبآلاو عوسي لخدن مدرعص اموتو اضيا الخاد نيعمتم« نيمالتلا

 اموت باج * انموم لب نموم ريغ نكت لو يبنج يف ثلدي قلاو يدي يلا رظناو انهاه يلا تلعبصا تاه اموتل
 هذيمالت مادق عوسي عنصو د نوئمويو اوري مل نيذلل يبوط تما ينتياور امل وسي هل لاق * يهالو يبر الياق
 مكل نوكتل هللا نب ميسملا وه عوسي يلب اوئموتل اهنم بسمتك اذهو »* باتكلا اذه يف بتكت مل ةريثك رخا تايا
 0 *: ةدبوملا ةايعلا همساب متنما اذا

 نورشعلاو يداعلا لصفلا

 نيعمتم* اوناك لا هد يذكه هنالعتسا نأكو ةيربط ةريحب يلع اضيا هذيمالتل عوسب 5 اذه دعب نم مث

 » هذيمالت نم نارخا نانثاو يدبز انباو ليل#لا اناق لها نم يذلا ليياناثانو موتلا يعدي يذلا اموتو افصلا ناعمس

 يف اوديصي ملو تقولل ةنيفسلا اوبكرف اوجرخو كلعم يجن نمنو هل اولاقف ديصال يضما انأ سرطب ناعمس مهل لاقف
 ايد اي عوسي مهل لاقف 4 عوسي هنا ذيمالتلا ملعي ملو طشلا يلع عوسي فقو اوعجسا املف .* ءايش ةيليللا كلت

 اهوليشي نا اوردقي ماو اوقلاف اودجتف ةيفسلا نيمي نع مكتكيش اوقلا مهل لاقف #* ال هيباجاف لك ,وي ءايش مكدنعا

 -ص



 ديسلا هنا افصلا ناعمس عمس املف برلا هنا سرطبل هبح عوسي ناك يذلا ئيملتلا لاقف  ناتيعلا ةرثك نم
 نم نيدعابتم اونوكي مل مهنال ةنيفسلا يف رخالا ذيمالتلا ءاجو * رحملا يف هسفن يقلاو ايراع ناك هنال هصيمقب رزتا

 اعوضوم ارمج اور ضرالا يلا اودعص املف #* ناتيحلا اهيف يتلا ةكبشلا كلت نوبذج# مهو عارذ ينيام وحن الا يطاشلا

 عوسي مهل لاقف * ةكبشلا قرت” مل ددعلا اذببو ةيامو نيسمخو ةئلث ارابك اناتيح ةيلتمم يه ذأ ضرالا قوف يلا
 اكمسو ازبخ ذخاو عوسي ءاجن #* ديسلا هنأ اوملع مهنال نم تمئا هلاسي نأ هذيمالت نم دحا رسج# ملو اولكءاتل اولاعت

 ان سرطب ناعمسل عوسي لاق اولكأ املف +* تاومألا نم ماق امل هذيمالتل عوسي ربظ ةنلاث ةرم هذه #* مهلطعاو

 لاق مث #* يئارخ عرا هل لاق كبحا ينا ملعت تننا بر اي معن هل لاقف ءالوه نم رثكا ينبعتا اوي نب ناعمس
 هل لاق مث * يشابك عرا هل لاق كبحا ينا ملعت تنا ديس اي معن هل لاقف ينبعا انوي نب ناعمس اي ةيناث هل

 لكب فراع تنا ديس اي هل لاقف ينبحتا تارم ثلث هل هلوقل افصلا نزح ينبحلا انوي نب ناعمس اي هثلاث اضيا

 كتاذ دشت تنك اباش تشك ذا كنا كل لوقا نيما نيما١ * يجاعن عرا هل لاق كبحا ينا :ملاع'تمناو يش
 2 * ديرت ال ثيح يلا كلمحو تكددشي رخاو كيدي طسبت كناف تمسخُش الاف ءاشت ثيح يلا يضمتو تددحو

 يذلا ذيملتلا كتللذ يارف ءافصلا تمفتلا»و #* ينعبتا هل لاق اذه لاق املف هللا دمحه# هتيم ةيءاب اررقم اذه لاق
 هاءر امل اذه * كملسي يذلا نم ديس اي هل لاقو هردص ىلع ءاشعلا تمقو ءاكتا يذلا وهو هعبات هبح عوسي ناك

 ينعبتا تننا كلاب امف يجا يتح هكرتا نا تدرا نا عوسي هل لاقف # هلاب ام اذهف بر اي عوسيل لاق سرطب

 تدرا نا لب تومي ال هنا لقي مل عوسيو تومي ه4 ذيملثلا ثلاذ نا ةوخالا يف ةملكلا هذه تصعاذف #»* تننا

 * يه قح هتداهش نا ملعن نهنو هبتكو اذهب دهش يذلا ذيملتلا وه اذه * تمنا كلاب امف يجا يتح هكرتا نا

 + ةيوتكم افحص اهعسي مل ملاعلا نا تننظل ةدحاو ةدحاو تبتك ول اضيا ةريثك رخا ءايشأ. عوسي لعفو
 ظ *» نيمأ

 * انحوي سيدقلا ليجلا مت



 راهطألا لسرلا لابعا باتك

 ظ لوالا لصفلا
 .يذلا مويلا يلا # اهب ملعيو اهلمعي عوسنب ءادتبا يتلا رومالا عيمج يف هتاشناف سليفواث اي لوالا لوقلا اما

 ايح هملات دعب هسفن مس ماتا نيذلا د»* ايقترم دعصو مهافطصأ نيذلا هذيمالت سدقلا حورلاب هيف يصو

 مهاصو مهعم هعامتجا يفو # هللا كلم نع الاوقا الياقو اموي نيعبرا ةدم مهل ارهاظ هودهاش ةريثك ةقحم تامالعب
 نودمعتس متناو ءاملاب دمعا انحوي نأ * ينم هومتعمس يذلا بالا دعوم نورظتني نكل ميلشروا نم اوحربي الأ

 كلملا دري تقولا هذه ينفا بر اي نيلياق هولاسف هيلا اومدقت مهناو * هذه نم ةريثك مايا دعب ال سدقلا حورلاب
 * هناطلس يف اتفرعم بالا لعج يتلا تاقوالا وا نينسلا اوفرعت نا مكيلا ضوفي مل مهل لاقف * ليارسا يلا

 يلاو ةرماسلاو ةيدوبيبلا دلب ةفاك ينو ميلشروا ف يل ادوهش نونوكتو مكيلا سدقلا حورلا دوروب ةوق نوذخاتس مكنكل
 نوسرفتي مه امئيبو + مهنيعا ماما نم ةباحس هتلبقو هيلأ نورظان مهو مبنع عفترا هذه لاق ناو * ضرالا يهتنم
 متفقو دق اذامل نويليلجلا لاجرلا اهيا مهل الاقف * اضيب ةلحب مهب افقو دق نيلجرب مه اذا ءامسلا ىلا هقالطنا يف
 يلا ابهاذ هب هومتنياع يذلا لاحلا ريظن اذكه يجمس .امسلا يلا مكنع دعاصلا عوسي اذه ءامسلا يلا نورظان

 قيرط ةفاسم ميلشروا بقاصم وه يذلا نوتيزلا لبج بقلملا لبجلا نم ميلشروا يلا ذينيح اوداعف # .امسلا
 اموتو سبليف سواردناو انحويو بوقعيو سرطب نيميقم اهب اوناك يتلا ةفرغلا يلا اودعص اهولخد نيحو * تببسلا
 يلع نيعمجا نيتباثم اوناك مهلك ءاوه د بوقعي نبا اذوهيو رويغلا نميسو سوافلا نب بوقعي يتمو سواملثرب

 .دق يتوخا اي لاجرلا اهيا * لاقف نيرشعو ةيام ومن هسفن دقتعملا اذه يلع ةقفثم مهميازعو مهوامسا عمج كانه
 اوصبق نيذلل ادشرم رياصلا ادوهي لحا نم دوأد مغب سودقلا حورلا اميدق هلاق يذلا باتكلا اذه متي نأ بج ناك

 ملظلا ةرجا نم ةعيض ينتقا اذا اذه #+ ةمدخلا هذه يف ظح هل لصحو ادودعم انعم ناك هنال * عوسي يلع
 ميلشروأ ينطاق عيمج دنع افورعم ةربخ راصو * اهلك هءاشحأ تميبكسناو هطسو نم قشناو ههجو ىلع احيرط طقسو

 ريمازملا فعصم يف بتك دق نال + مدلا لقح ةمجرتم يذلا امادلكاخ مهتغلب بقلت ةعيصلا كلت نا يتح

 لاجرلا نم ادحا اوراتخت نأ اذا بجيف # رخآ اهذخاي هتسايرو اهنكسي نم دجوي لو ارفق هتئيدم رصنل
 مويلا يلا انحوي ةيدومعم نم ادتبا نا * يرخو عوسي برلا هيف انيلا لخد يذلا نامزلا ةفاك يف انعم نيفرصتملا
 ينك يذلا نافاصربب .بقلملا فسوي امهو نيسثا ماقاو # هتمايقب انعم ادهاش نوكي اندنع نم عفترا هيف يذلا
 * نيينثالا نيذه نم هراتخت نم مضوا تمنا لكلا بولق فراعلا برلا اهيا اولاق اولص لاو »* سايثتمو سطسوي

 ,عارتقالا عقوف اوعرتقاو » هعضوم يلا بهذيل اهنم باخو اذوب اهنلخ يتلا ةلاسرلاو ةمدخلا هذه ظح ذخاي ادحاو

 * السر رشع دحالا عم بسحو سايئتم يلع
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 يناثلا لصنلا ظ

 نم دراو هناك فيفه .ءامسلا نم هتغب راصف + مهتيهام يلع اعيمج مهلك اوناك نيسمغلا ةرصنعلا موي مامت نو
 دحاو لك يلع تسسلجو رانلاك ةموسقم نسلا مهل ترهظو * نيسلاج هيف اوناك يذلا هلك تميبلا ءالمو فصاع ماير

 يف ناكو #* اوقطني نا حورلا مهتحن# امك رخآ تاغلب نوملكتي اوقفطو سدقلا حورلا نم مهلك اووالتماو * مبنم
 مهرثكا ردابت توصلا اذهراص املف #* ءامسلا تحت يتلا ممالا نم ةما لك نم نيعرو الاجر نينكاس اذوهي ميلشروا

 ءالوه سيلا ضعبل مهضعب نيلياق اوبجبعاو اولهدف #* هتغلب نوملكتي مهعمسي ناك مهنم دحاو لك نآل اعم نورطاقتي
 لهاو. مليدلاو مجلا نحل # اهيف دلو يتلا هتغل انم دحاو لك نحن عمسن فيكف * نويليلج مهلك نوملكتملا

 انتروك يتلا ةيقيرفا يحاونو رصم ايليفنبو ايجورفاو. * ايساو سطنبلاو ايكودابكو !ذوهي دلب ةريزجلا ونطاقلاو زاوهالا
 + هللا مياظع انتاغلب نوملكتي مهعمسن برعلاو نويشطيرقالا نوريجتسملا نوهيلاو #* ةيمور نم نورضاحلا مورلاو
 نوبعوم ءلوه نا اولاقو مهب اووزهتسا نورخآ موقو * اذه نوكي داسع ادام ضعبل مهصعب لاقو اوريحبو مهلك اولهدناف
 نوعمجا ميلشروا نونطاقلاو دوهيلا لاجرلا اهيا الياق مهبطاخو هتوص عفرو رشع دحألا عم سرطب صهنف #* ةفالس
 نم ةقلاثلا ةعاسلا اهنال متنا متنئظ امك يراكس اوسيل ءالوه نآل # ئلاوقا يلا اوتصناو افورعم مكدنع اذه نكيلف

 يديبع يلع يحور نم بكساو #* امالحا نوملتحي مكخويشو رظانم نورظني مكثادحاو نووبنتي مكتانبو مكوانبأو رشب
 * ناخد. ماتقو ارانو امد لفسا ضرالا يلع تاياو قوف .امسلا يف .ميارج منماو # نووبنتيف مايالا كلت يف يتادبعو

 برلا مساب ثيغتسي نم لك نوكيو د رهاظلاو ميظعلا برلا موي يئاوي نا لبق امد رمقلاو ةملظ سمشلا لوحتو

 هللا يارب اذه + نوملعت متناو امك مكطسو يف هب هللا اهعنص يتلا .ميارجملاو تايالاو تاوقلا هللا نم مكارا الجر
 ضاحمتا نم هصلخو هللا هماقاف #* هومتلتق هب متازه ذاف ةمثالا يدياب مكيلا اعوفدم هومتذخا هملع فلاسو بودعتلا
 هنال نيح لك يماما برلا تمي ءأرف كترقبس لوقيف هاخوني دوأد نأل * هكسمي نأ انيكم نكي مل هنا امب توملأ

 لمهت ام كنا # ءاجرلا يلع نكست اضيا يترشبو يناسل .مهتبيو يبلق حرفي اذهل #* عزعزتا اليل ينمايم نم
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 ةوخالا لاجرلا اهيا * كلهجوب ارورس ٍفولمت ةايحلا قرط ينتفرع * يلب نياعي كراب لذبت الو ةيوابلا يف يسفن .

 يلع نلجأ ةرشبلاب ةصتخملا هرقح ةرمث نم ميسملا ميقي هنا مسقب هل, ففلح هللا نا ملع ثذاف ايبن ناك
 * :ىلب هترشب يرت الو ةيوابلا ف ثلرتت مل هسفن نا ميسملا ةمايق نع كللذ فرعف قبس اذا ملكت #* هيسرك

 رم هةؤخا نيح سدقلا محور دعوم بسكس هللا نيميب اذا عفترا املو د هل !دوبش انلك يذلا هللا هماقا عوسي اذه
 يبرل برلا لاق لوقي نا تاوامسلا يلا دعصي مل دواد نآل #* هومدعمسو نآلا متنا هومتنياع دق يذلا اذ» بال

 اغيلب املع ليارسأ تيب لك اذا ملعيلف * كتايمدق ءاطوم تمحت كلءادعا عسا نا يلا * ينيمي نع سلجا
 اولاقو مهبولقب اوعشخت ةوعمس كاف هب |هيسمو ابر هنبعب متنا هومتبلص يذلا هسفن اذه عوسي لعج دق هللا نأ

 مساب مكنم دح.او لك غبطصيلو اوبوت سرطب مهل لاقف * عنصن ادام انتوخا لاجرلا اهيا لسرلا يتابلو سرطبل
 . دعبلا يف نيذلا عيمجلو مكدالرالو وه مكل دعوملا نال 20 سدقلا حور ةبهوم نوذخاتف اياطخلا نآرفغل ميسملا عوسي
 ليجلا اذه نم اوصلخا الياق مهيلا عرضتو هذه نم رثكا رخا لاوقاب مهدشانو # انهالا برلا مهوعديس نيذلا يصاقلا
 اوناك» * سفن فلا. هثلث مويلا كلذ يف نينموملا يف دازو اوغبطصاو طاشنب هلاوقا اولبق مهم ا«وق نأو + بعصلا

 تراص ةريثك .ميارجو تايا نال فوخ سفن لك يف راصو * تاولصلاو زبخلا رسكو ةكرشلاو لسرلا ميلعت نيتبائم
 مهتاينق نوعيبي اوناكو # ةكرتشم ةماع مهل تناك ءايشألا لكو اعم نيقفتم اوناك مهلك اونما نيذلاو * لسرلاب



 اعيمج لكيهلا موي لك نيتباثع اوناك» د مهنم دحاو لك جاتحج ام رادقم يلع ةعامجلا نيب اهنوعزويو مهتعتماو
 بعشلا ةقاك يدل ةمارك مهل تناكو #* هللا نيما# بملق حرفو جاهتباب اماعط نولوانتيو لزنملا يف ازبخ نورسكي
 * موي لك نيصلخملا ةسينكلا يف ديزي ناكف برلا اماف

 ثلاثلا لصفلا

 ناك هما فوج ذنمم جرعا اناسنا ناو * ةعساتلا ةالصلا ةعاس يف لكيهلا يلا اعيمج ادعص انحؤويو سرطب ناو
 اف * لكيهلا يلا نيلخادلا نم ةقدص يدتجتيل يببلا بابلاب بقلملا لكيبلا باب دنع موي لك عضويف لمعي

 رظنا الاقو انحوي عمم سرطب هيف سرفتف #* ةقدص امهلاس لكيهلا يلا لوخدلا يلع نيمزتعم انحويو سرطب رصبا
 لب يدنع نادجوي امف بهذ وأ ةضف امأ سرطب هل لاقف #* ءايش امهبنم ذخاي نا الموم امهبلا يغصاف # انيلا

 يفو هماقاف ينميلا هدي كلسمو * شماف مق يرصانلا ميسملا عوسي مساب هايا كيطعا كاذ هكلما يل يذلا

 ايشام لكيهلا يلا امبعم لخدو يشمي قفطو ابثاو ضهنو * هيبعكب ةطيحتلا لصعلاو هامدق تددشت نيحلا

 اكسمتم ينشملا جرعألا امئيبو #* هل ضرع امم اريعتو الوهد اوبعوتساف يببلا لكيهلا باب دنع ةقدصلا يدتجي

 سرطب مهرصبا فاف * نيلهدنم ناميلس ناوطصاب بقلملا ناوطصالا يلا بعشلا ةفاك مهيلا رضاح انحويو سرطبب

 اننيدت لامج وا انتوقب انناك انيف نوسرفتت اذاملو اذه نم متبع !نامل نويلييارسألا لاجرلا اهيا بعشلا باجا
 سطاليب ةرصح هومتركناو هومتعفد يذلا عوسي هنبا دمحم انيابا هلا بوقعيو قتمساو ميهربا هألا * يثمي اذه انلعج
 ةايحلا ,ادبم متلتقو # الوتاق الجر مكل بصهوي نا متبلطو ئئيدصلاو سردقلا متنا متركناف # هقالطاب كاذ مكح ذا
 هرمتدهاشو هومتيار دق يذلا اذه ددشت همساب ناميالاب» * هل !ادوهش نهن يذلا يتوملا نم هللا هماقا يذلا اهرصنعو
 ام متلمع ةلاهجب مكنا تملع دق يتوخا اي نلف #* مكتعامج ةرضحب ةحصلا هذه هتحنم هب هتناماو همسا هدياو
 * اذكه اهلمكا ميسملا ملا, نع هيايبنا عيمج مفب اهب دعو يتلا ديعاوملاف هللا اماف * مكءاسور لعف امك متلعف
 مكيلا لسريو * برلا هجو نم ةحاينلاو ةحارلا تاقوا مكيفاوت اميكل مكاياطخ اعمتل هللا يلا اوعجراو اذا اوبوتف
 ملكت يتلا لاوقالا ريام لامك تبثت تاقوا يلا ءامسلا هلبقي نا بج يذلا + صالغلل دعتسملا ميسملا عوسي
 ايبن مكتوخا نم مكل ميقيس مكهالا برلا نا ءابالل لاق يسوم نال #* رهدلا ذنم نيسيدقلا هيايبنا رياس مب اهب هللا
 نسم لصاتست هعيطتو يبنلا .كلذل عمست ال سفن لك نوكتسو #* هب مكبطاخي ام عيمج يف هل اوعمسان يلم
 ءايبنالا اونب مه متناف * مايالا هذه نع اوربخاو اوملكت مهلك هدعب نيذلاو ليومص ذنم ءايبنألا عيمحو د* اهبعش

 هنبا هللا ماقا الرا مكلف #* اهلك ضرالا ليابق كرابتت كعررب ميهربال الياق انءابا هب هللا دهاع يذلا دهعلا دالأو
 1 ظ * مكرورش نم مكنم دحا لك لعترا اذا مككرابي هلسرا نا عوسي

 : ظ ْ _ عبارلا لصفلا ظ

 .امهرابخاو بعشلا امهميلعتل نيعجوتم #* ةقدانزلاو لكيهلا ريماو ةنهكلا امهب فقو بععشلا نابطاخإ امه امئيبو
 نوريثكو #* ءاسم ناك تقولا نال دغلا يلا لاقتعالا يف امهرلعجو امهيلع مهيديا اوعضوف # يتوملا ةمايقب عوسيب
 ءاسورلا عمتجا دغلا يف راص املف # فالا ةسمخ رادقم نيئموملا سانلا ندع راصو اودما امهلاوخا اوعمس نيذلا نم

 ةساير سنج نم اوناك نيّدلا ةعامجو سردتكسالاو انحويو افايقو ةنهكلا سيير نانحو # ميلشرواب باقكلاو خوبشلاو

 ناسنا يلا لصو ناسحا يللع مكامن مويلا نحن انك نيل * ليارسا ويش ايو بعشلا ءاسور اي مهل لاقو سدقلا جوز
 هومتبلص يذلا يرصانلا عوسي مساب نأ ليارسأ بسعش ةفاك دنعو مكدنع امولعم ىنكيل #* اذه صلخ !دامبو صيرم

 و



 نووانبلا متنا هومتلذر يذلا رجبعلا وه كاذ « احيا افاعم مكطسو يف اذه ماق هب يتوملا نم هللا هماقا يذلا متنا
 هب الا صلختا نا بج سانلل يطعم رخا مسا دجوي الو رخاب الل دحاب صالخلا سيلو + ةيوازلل اسار رياصلا
 امهنا امهوفرع نا اوبجعف نايماو باتكلا نافرعي ال نالجر امهنا اونقيتو انحويو سرطب ةرهاج“ اورصبا ذاف * هدحو
 جراخ اجرخي نا اورماف * اهب امهنوضقاني ةجبح مهل نكي ملو افقاو امهعم يفتشملا لجرلا اودهاشو * عوسي عم اناك
 .اهفرع .دق ةحارج امهب تراص دق نا اما نيلجرلا نيذهب لمعن اذام * نيلياق ضعب عم مهضعب رمتياو عمجملا
 امهندهنلف اريثك بععشلا يف اهربخ يمني اليل نكل د اهراكنا اننكمي امو ارهاظ كلذف ميلشرواب نينطاقلا لك
 مساب املعي الو ةلمجلاب اقطني الا امهوصواو امهوعدتسا مث * سانلا نم ادحا اضيا مسالا اذهب ابطاخ# الا امهدعوتنو
 اومكحاف هللا نم رثكا مكنم عمسن نا هللا مادق اطسقم ارما نكي نا نيلياق انحويو سرطب مهباجاف * عوسي
 اودجحي مل ىلا امهرفرصاو امهودعوت مبناو #* هانعمسو هانياع امب ملكتن الا اننكمي ام نحن انناف #* انيلع كلذب
 يذلا لجرلا نآل *رياصلا بجتلا يلع هللا اودج مهلك مهنال بعشلا لجا نم امهنوبذعي فيك امهيلع ةجح
 ءاسور امهل هلاق امب مهاربخف امهلها يلا البقا اقلطا املف  ةنس نيعبرا نم رثكا هل تناك هذه افشلا ةيا. هيف تراص
 ضرالاو .ءامسلا يرابلا هلالا وه تننا ديسلا اهيا اولاقو اتوص هللا يلا مهلك اوعفر كلذ اوعمس نيصف د خويشلاو ةننيكلا
 ضرألا كولم د ليطابا بوعشلا تذهو ممالا تبغش اذامل ثلاتف دواد مفب لياقلا  اهيف يتلا اياربلا ةفاكو رحجلاو

 عوسي سودقلا كنبا يلع ةقيقعلاب عمتجا دق هنال #* هحيسم يلعو برلا يلع اعيمج اوعمتجا ءاسورلاو اوماق

 . * ةرهاجم لكب كمالك اوملكتي نا تكديبع منماو مهتاليوهت يلا كرظني لبقا ببر اي نالف # هتروريص تددعم
 أوناك يذلا عضوملا لزلزت اولسوت داو * سودقلا عوسي كنبا مساب ميارجو تايا ريصتف ءافشلا يلا تلدي اطساب
 اسفنو ابلق اوناك اونما. نيذلا ةعامجو ' + ةرهاج#ب هللا مالك اوملكتو سدقلا حور نم مهلك اوالتماو نيعمتجم“ هيف
 ناكو #* ةعاشم مهدنع تناك اهلك ءايشللا لب هل صاخ هنا مهل يتلا نم .يش نع مهنم دحا لوقي ناك امو ةدحأو

 مهيف نكي ملو #* ةميسج ةمعن مهلك مهيلع تنناكو ةميظع ةوقب ميسملا عوسي ثاعبناب ةداهشلا نونهربي لسرلا
 .يدل اهنوعضيف + تاعيبملا نامثا نوبلجملو اهنوعيبي اوناك لزانم وأ اعايض نوكلتمي اوناك نيذلا عيمج نآل جاتح#
 ابانربب بقلملا لسرلا نم سيسوي نأو د هيلا جاتحي ام رادقتم يلع دحاو لك ابنم يطعيل لسرلا مادقأا

 دنع هعضوف لاملا بلجو اهعابف لقح هل تناك * سنجلا يسربقلا يويللا ةيزعتلا نبا مجرتم همسا يذلا
 . * لسرلا مادقأ

 | سماخغلا لصفلا

 اوزج مدقو هتءارمأ نم ملع نع هنمث نم قرسو ناخو د هعاطقا عاب هتءارما اريفص عم ايننح همسا ام الجر ناو
 نمث تقرسو سدقلا حورل بذكت نأ كبلق ناطيشلا الم اذامل ايننح اي سرطب لاقف * لسرلا مادقأ دنع هعضوف ام
 اذه كبلق يف تمعضو اذاملف تنناك كناطلس يف تمعيب ناو كل ةيقاب تناك اهءاقب يدم تسيلا. # ةعيضاا
 نيذلا عيمج يلع ميظع فوخ راصف ٍفوتف طقس لاوقالا هذه ايدنح عمس !ذاف #* هلل نكل سسانلل بذكت مل رمالا
 هتءارما ترلخد تاعاس ثلث ةفاسم دعب راصف #* هونفدو هولهحو هورتسف ثدادحالا ماقف #* رابخألا هذه اوعمس

 * رادقملا اذهب معن تلاقف ةعيصلا امتعب رادقملا اذهب اذه يل ىلوق سرطب اهباجاف *راص امب ملعت نأ ريغ نم

 و * كنوجرختسو بابلا يلع كلج اونفد نيذلا لجرا اه برلا حررابتخا يلع امتقفتا !ذامل سرطب ابل لاقف
 بفوخ راصو # اهلجر دنع اهونفدو اهولمعف ةتيام اهردحو كثادحالا لخد املو تمفوتو هيلجر دنع تمطقس لاحلا

 يف ةريثك تاياو ميارج لسرلا يدياب تراصو * بوطخلا هذه اوعمس نيذلا عيمج يلعو اهلك ةعامجلا يلع ميظع
 بعشلا ناك لب مهقصالي نا يرجتت دحا نكي ملف مهيتاب امإو #* ناميلس ناوطصا يف نوعمجا مهلك اوناك» بعشلا



 نوبلجت اوناك عراوشلا يف مهنا يتح #* ةريثك ءاسنو لاجر ةرثك نودادزي برلاب نوئسوي نيذلا ناكو * مهمظعي
 يجا ناكو * مهدحا يلع هلظ يبفي نا راص ولو سرطب مهب زاتجا اذا اميكل تافحتو ةرسا يلع مهنوعضيو يغرملا

 مهلك نوربي أوناكو ةسجخلا حاورألا نم نيذومو يمقسب نيياج ميلشروا يلا مهب ةطيعملا ندملا لها رثكا مهعج.

 مهيديا اوعضوف #* ادسح نيولمم ةقدانزلا ةقرفو قاقش يف اوناك نيذلا عيمجو ةنبكلا سيير ضهنف . * نوعمجا
 اوقلطنا * مهل لاقو هنم مهجرخاو سبها باوبا ليللا يف هللا كللم متفف #* ةماعلا يف مهوسبحو لسرلا يلع
 املف اوملعو رحسلا لبق لكيهلا اولخد هلوق اوعمس ناف # ةايعلا هذه لاوقاب عمجا بعشلا اوملكو لكيلا يف اوفقو
 * مهورضع# سبعلا يلا اوذفناو ليارسا ينب نم ةخوخبش يذ لكو عمجلا اوعدتسا هعم نيذلاو ةنهكلا سيير لبقا
 لكب الوفتم سبحلا اندجو اننا نيلياق #* مهوربخاف. مهيلا اوداعف سبحلا يف مهودج مل ناوعالا هيلا ءاج املف
 لكيهلا ريماو نهاكلا لوقالا هذه عمس ذاف * ادحا هنطاب يف دجن ملو هانعتفف باوبالا ماما افوقو سارعلاو قاثيتسا

 مه سبعلا يف مهومتعضو نيذلا لاجرلا نا مهربخاف دحاو ءاجن # اذه راص فيك مهرما يف اوريعت ةنبكلا ءاسورو
 بعشلا نم اويشخ مهنال ابصغ آل مهورضحاف ناوعالا عم ريمألا يضم ذينيح »* بعشلا نوملعي نيفقاو لكيهلا يف
 الا ةديكو ةيصوب مكاتيصو دق اما # الياق ةنهكلا سيير مهلءاسو عمجلا يف مهتوماتا مهورضحا اذاف * مهومجري الا
 مهباجاف #* ناسنالا اذه مد انيلع اوبلجت نا نيديرم مكميلعت نم ميلشروا متالم دق متنا اهو مسالا اذهب اوملعت

 هومتقلع فا متنا هومتلتق يذلا عوسي ماقا انيابا هال * سانلا وا رثكا هللا عاطي نا بسجعي لها اولاقو لسرلاو سرطب
 هذهب نوهش مه نمنو # اياطغلا مفصو ةبوت ليارسا هب اعنام هنيميب اصلح اسيبر هللا هالعا اذه * ةبشخ

 * مهولتقي نا اورمتياو ةرارمب اهوبعصتسا هذه اوعمس املف #+ هنوعيطي نيذلل هللا هعشم يذلا سدقلا حورو لاوقالا
 جراخ لسرلا اوجرخ نا مهرماف بعشلا دنع مركم سومانلا ملعم لييلاماغ همسأ عمجلا نم يسيرف ناسنا ضبنف

 . ءالوه رما يف اولمعت نا نومزتعت اذام مكتاذ اولمات نويلييارسألا لاجرلا اهيا مبل لاق مث * اريسي انيح عمجلا
 ةيامعبرا مهددع لاجر هيلا يمتناو ليلج ناسنا هنا هسفن نع لياق سادوث ماق مايالا هذه لبق نآأل * سانلا
 هعبتاو ءاصحألا مايا يف يليلجلا اذوهي هدعب ماقو » ءيش ال اوراصو اعيمج هل اوعضخ نيذلا عيمج كتتتشتو لتقف

 ناف مهوكرتاو سانلا ءالوه نم اودعتبا نالا مكل لوقا اناف # اوتتشت هل اوعضخ نيذلا عيمجو وه كلهف ريثك بعش
 هللا نوبراحت اودجوت اليل هنوضقنت مكنكمي امف هللا نص ناك نو * ضقتنيف سانلا نم ناك نا لعفلاو يارلا اذه
 هاجت نم اوفرصناف د مهوقلطاو عوسي مساب اوملكتي'الا مهوصوأو مهوبرضف لسرلا اوعدتساو هيارل اونعداف + هنوسواقتو
 لزنملا فو لكيهلا يف رابنلا لوط اورتفي ملو * عوسي مسا لجا نم اوناهي نا اوقعتسا مهنا نيرورسم لفعتلا
 ظ * ميسملا عوسيب نورشبيو نوملعي

 غمدغلا يف نهب يردزي مهلمارا نال ذوهيلا يلع نيينانويلا نم رمدت راص ذيمالتلا اورثاكت امل مايل كلت فو
 مدختو هللا مالك لمهي نا انيضري امم اذه سيل مهل اولاقو ذيمالتلا ةعامج رشع ينثالا يعدتساف * موي لك ةرياصلا
 مبميقنف ةمكحلاو سدقلا حور نم نيولمم ةعبس لضفلاب مهل !دوهشم الاجر ةوخالا اهيبا مكتم اوبجتناف * دياوملا
 نافطعا اوراتخاو اهلك ةعامجلا ماما ايضرم لوقلا راصف # ةزاركلا ةمدخو ةالصلا نحن تباثنو # ةجاحلا هذه يلع

 + ريهتسملا يكاطنالا الوقينو نانامربو نميطو روناكينو سروخوربو سبليفو سدقلا حور نمو ةئامألا نم اولمم الجر
 ريثك عمجو ادج ميلشرواب ذيمالتلا ددع رثاكتو هللا لوق يمنو * مهيديأ مهيلع اوعضو اولص ذاو لسرلا ماما مهوماقأو
 * ةميظع ميارجو تايا بعشلا يف لمع ةوقلاو ةنامالا نم اولمم ناك نا نافطصاو # ةنامالا اوعاط ةنهكلا نم
 ملو د نافطسا نواداجي ايساو رغثلا نمو نييناردنكسالاو نيينانركلاو نييثنرقلاب بقلملا عمجهلا نم موق ضبنف
 تاوذ الاوقا املكتم هانعمس اننا نولوقي الجر ذينيح اوبلوتف * هيف قطني يذلا حورلاو ةمكحلا اومواقي مهنكمي

 و
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 * يسوم .اهاناطعأ ينلا ضيارفلا لدبيو عضوملا اذه ضقني كلذ يرصانلا عوسي نا الياق هانعمس اننال #* ةعيرشلا
 * كالم هجوك ههجو اورصباف عمجملا يف نيسلاجلا بعشلا ةعامج هيف سرفتف

 عباسلا لصفلا

 ربظ دجملا مالا اوعمسا .ابالاو ةرخالا لاجرلا اهيا لاقف + نوفصي ام يلع لاوقالا هذه يرتا ةنهكلا سيير لاقف

 ماهوب تندلع يوذ نمو كضرا نم جرخا هل لاقف # نارح نكسي نا لبق ةريزجلا يف نك ثيح ميهربا انيبا
 هذه يلا هلقن هيبا ةافو دعب كانه نمو نارح نكسف نيينادلكلا ضرا نم جرخ ذينيح #* اهكيرا يتلا ضرألا يلا
 هلسنلو هل اظح اهايا هيطعي نا هدعوو مدق .اطوم الو اثروم اهيف هيطعي علو » متنا نالا اهرمتنكس دق يتلا ضرال
 عبرأ هب نورضيو هنودبعتسيو ةبيرغ ضرا يلا اراط انكاس هلسن نوكيس نأ اذكه هللا ملكتو د دلو هل نكي سس ”دعب

 * عضوملا اذه' يف يننودبعيو نوجرخيس بوطغلا هذه دعبو هدبعتست يتلا ةمالا ريدا انا هللا لاقو + ةنس ةيام
 رشع ينثالا دلوا بوقعيو بوقعي دلوا قماو نماثلا مويلا يف هنتخو قمنا دلوا كلذ دعبو ةناتحلا قثوم هاطعاو
 مامأ هحتمو همومغ عيمج نم هذقناو د هعم هللا ناكو رصم يللا ةوعابف فسوي أودسح ءابالا ,اسورو #* ءابآلا ءاسور

 ناعنكو رصم ضرا ريام يلع عوج ءاج مث # اربدم هلك هلزنمو رصم يلع ةماقاف ةمكحو ةلالج رصم كلم نوعرف
 ةعفدلا ينو # الو انءابا لسرا ةطنح رصمب نا بوقعي عمس لاف # اعبش انوابا دجحي ملو ةميظع ةقيضو اديدش
 بوقعي هابا يعدتساف فسوي لسراف #* اروهشم نوعرف دنع ارهظ فسوي سنج راصو ةتوخا بففسوي بفرع ةيناثلا

 يف اوعضوو ماسيش يلا اولقنو # انواباو وه يثوتو رصم يلا بوقعي لزنف #* اسفن نيعيسو ةدمخ ةيفج يود لو
 هب هللا مسقأ يذلا دعوملا نامز اند املو * ماسيش نب روماح ينب نم ةضف نمثب ميهربا هعاتبا يذلا ربقلا

 .رارصالا يب ةليح لمع اذهف * بفسوي فرعي نكي مل رخآ كلم ماق نأ يلا  رثكو رصمب بعشلا يمن ميهربال

 ةثلث هيبا لزنم يف يبرف هلل اروذنم ناكو يسوم دلو نيح يلا . + اوشيعي اليل نيحورطم مهلافطا لعج ناب انسنجبب
 لاوقالا يف راصف نييرصملا ةمكح رياسب يسوم بدداو -# انبأ اها هتبرف نوعرخغ ةنبا هتذخا حرط املف * رهشأ
 مهدحأ رصباف + ليارسا ينب هتوخا دبعتي نا هبلقب رطخ ةنس نيعبرا ةدم هل تللمك املذ * اردتقم لاعفالاو

 اسالخ مهتم هديب هللا نا نيملاع نوبقفيس هتوخا نا اناظ * يرصملا لتقو هل رصتناف رورضملل مقتناف امولظم

 متنا لاجرلا اهيا الياق ملصلاو ةملاسملا يلع مهظفحن نومصاختي اوناك نا مهل رهظ لبقملا مويلا فو 0 اناملف

 ديرت كلعلا #* امكاحو اسيبر انيلع كماقا اذ نم. اليات هبيرق ملاظلا هدصف د اضعب مكضعب ملظي اداملف ةوخا

 اذاو د نائبا اهب هل راصف نيدم ضرا يلا ايراط راصو مالكلا اذبل يسوم بربف + يرصملا سما تلثق امك ينطقت

 يسوم اهرصبا املف * ةجموعلا ران بيبل يف انيس روط هيرب يف برلا كالم هل ربظ يرخاآ ةنس نيعبرا لمكتسا

 دلو ىحسا هالو ميهربأ هلا كيابأ هاللوهانا * برلا توص هيلا راص هلمءاتيل مدقت كاف رظنملا نم بمعت

 هيف تمفقو دق يذلا عسضوملا ناف كيلجر اذح للحا هل لاقف * لماتي 'نأ رتجح ملف ادعترم يسوم راصف بوقعب

 يلا كلسرال ملهن مهذقن# تمزنف مهدهنت تبعمسو رصمب يذلا يبعش ةرضمل ارظن ترظن دق #* ةمدقم ضرا وه

 ديب ايدافو اسيير هللا لسرا هايا انيلع امكاحو اسيير كسماتا نم نيلياق هوركنا يذلا اذه يسومف »* نالأ رصم

 ةيربلا فو رمحالا رحبلا ينو رصم ضرا يف ميارجو تايا حرتجا ىلا مهجرخا اذه #* ةجسوعلا يف هل رهاظلا كاملا
 اذه »* يلثم مكتوخا نم ايبن مكل ميقيس مكهالا برلا نا ليارسا ينبل لياقلا يسوم اذهف »* ةنس نيعبرا ةدم

 + اهانيطعيل ةيح الاوقأ لبتقا تللذ عمو انيس روط يف هملك يذلا كلالملا عم رفقلا يف ةعامجلا يف رياصلا وه
 ةهلا انل عنصا نورهل اولاق اذا * رصم يلا مهيلقب اوداعو هردعبا مهنكل هايا نيعيطم اونوكي نا انوابا رثوي مل يذلا
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 * هلحقب ارورسم

 سمانلا لصنلا

 الخ ام ةرماسلا ينو اذوهي يرق يف مبلك اوددبتو ميلشرواب يتلا ةسينكلا يف اميظع !دابطضأ مويلا كلذ ين راصو
 لخدي ناكو ةسينكلا دسفاف صولوص اماف #* اميظع احون هيلع اوعنصو ىوعرو لاجر نافطصا لمه #* طقف لسرلا .

 ردح اف # ةزاركلا. لوقب نورشبي اوربعف اوتتشت نيذلا اماف * سبها يف مهلعجمن ءاسنو الجر جيرخغبف تويبلا
 . نودهاشيو اهنوعمسي سبليف لاوقأ يلا اعم مهعومجو مهلك اوغصاف * ميسملاب مهدنع زركو ةرماسلا ةنيدم يلا سبليف

 مهنم جرغتو اميظع اتوص حرصت تناك ةبسج مورا مهيف تناك نيذلا نم نيريثك نال * اهلمعي ينلا ميارجلا
 فلس دق ناك نميس همسأ اناسنا ناو #* اميظع ارورس ةنيدملا كلت يف راصو ريال نرزيشكو
 نسم هيل نوغصي اوناكو * اميظع اناسنأ هنأ هسفن نع الياق ةرماسلا هما نمرهمسو ارحاس .هةنيدملا كلت يف هماقم

 دق ناك ليوط نامز ذنم هنا لجأ نم هيلا نوغصي اوراصف #* ةميظعلا هلل ةوق وه اذه نيلياق مهريبك يلا مهريغص

 "+ ءاسنو لاجر اوغبطصا ميسملا عومي مساو هللا كلم نع هلاوقاب سبليف مهرشب !ذا اونما املف + هراحتاب مبتهبا
 نيذلا لسرلا عمس كاف »* هب ةرياصلا تايالاو تاوقلا يري دا ريهت# سبليف رباثم ناكو دمتعاو نمأ هسفن نهيصو

 نا نيلبتبم مهيلع ايلص مييلا الزن املف * انحويو سرطب مييلا اولسرأ هللا لوق اولبق دق ةرماسلا لها نا ميلشر واب
 :* طقف ميسملا عوسي مساب اوغبطصا دق اوناك مهنال مهنص دجأو يلع 2و لح نكي مأ حورلا نال * سدقلا حور اوذخاي

 مدق سدقلا حور يطعي لسرلا يديا عضوب نأ نميس رمصبا املف »* سدقلا حور اوذخاف مهيلع امهيديأ ذينيح- اعضوف
 سرطب هل لاقف *.سدقلا مور ذخاي هيلع يدي عضا نم لك اميكل ناطلسلا اذه ينايطعا الياق # الاوما امبل
 اذه ين ثروم الو ظح كل سيلف لوقا يقي انللا هضم ا قتال تلت تالا كم ان كح
 نزل ناسي هلأ نا نأ هللا ىلا ينال اذ تانارلا سانا هب * هللا ماما ايوتسم سيل كبلق نال لوقلا
 يلا يلجا نم امتنا ابلطا لاقو نميس باجاف * ملظلا طايز مقلعلا ةرارم ايواح كلرا.يننال * كبلق نونظ
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 + رمح ابرث هوسبلاو هسار يلع هوعضوو كوش ليلكا طرشلا رفض + الخاد هدلمت عوسي ىطاليف ذخأ ذينيح

 بدوشلاو ثلوشلا ليلكا اسبال اجراخ عوسي جرخاف رع ةدحاو ةلع هيلع دجا ىمسل ينا اوملعتل اجراخ مكيلا هجرخا
 سطاليف مهل لاقغ هبلصا هبلصا نيلياق اوخرص طرشلاو ةنهكلا ءاسور هرصبأ اهلف * لجرلا اه سطاليف مهل لاقف رمحالا
 وه انتسومان يف ام يلعو اسومان انل نإ ذوبيلا هباجا * ةدحاو ةلع هيلع دجا مل انا يناف هربلساف مثنا هوذخ
 اهيا عوسيب لخدف #* افوخ دادزا مالكلا اذه سطالين حمس املف + هللا نب هتان لعج هفقك توملا بجوتسم
 نا اناطلس يل نا ملعت تسلا ينملكت ال اذاما سطاليف هل لاقف  هبجع ملف تننا نيا نم هل لاقو ناويالا يلا
 لجا نم قوف نم تميطعا كنا لول دحاو ناطلس يلع كل سيل عوسي هباجاف * كبلصا نا اناطلسو كلقلطا

 نيلياق نوخرصي اوناكف نوهيلا اماف هقلطي نا سطاليف دارا اذه لجا نمف #* مظعا كيلا ينملسا يذلا ةيطخ اذه .
 اذه سطاليف عمسس املف * رصيقل دض وهف اكلم هسفن لعج نملك نآل رصيقل بحاص تمنأ امف هتقلطا تمنا نأ

 * اًئاجخ يمسي ةيناربعلابو ةراجتا فيصرب فرعي عضوم ين يمرك يلع سلج مث جراخ يلا عوسي جرخا مالكلا
 سماليف مهل لاقف هبلصأ هعفرا هعفرا اوخرصف * مككلم اه نوهيلل لاقف ةسداسلا ةعاسلا تمقو ناكو مصفلا ةعمج تنناكو
 * عومي أوذخاف هوبلضيل مهيلا هملسا ذينيح د رصيق ريغ كلم انل سيل ةنهكلا ءاسور باجاف مككلم بلصاا

 هعم اوبلصو هريلص ثيح #* ةلجاج يمسي ةيناربعلابو ةمههجا يمسي عضوم يلا هبيلص لماح وهو هب اوضمو
 : اهيف ناكو هبيلص يلع اهعضوو ةنيهص سطاليف بتك مث + امهطسو يف عوسيو انهاه نمو انهاه نم نيرخآ نيصأ
 عوسي هيف بلص يذلا عضوملا نال فوهيلا نم ريثك اهارق ةفيحصلا هذهو # ذوهيلا ملم يرصانلا عوسي اذه ابوتكس

 بستكت ال سطاليفل دوهيلاو ةنهكلا ءاسور لاقف * ةيمورلاو ةينانويلاو ةيناربعلاب ةبوتكم تناكو ةنيدملا نم ابيرق ناك
 اوبلص امل دنجلا اصاف + هبمك دق بسك ام سطاليف بئاجا » فوبيلا كلم يلا لاق وه نكل ذرهيلا كلم هنا

 اجوسنم لب قوف نم طيمضغ ريغ صيمقلا ناكو دنجلا نم دحاول .زج لك ءازجا ةعبرا اهولعجو هبايث اوذخا عوسيب
 يلعو مهيب يبايث اومستقا لاق يذلا بئاتكلا لمكيل ريصي نمل هيلع عرتقن انكل هقشن ال ضعبل مهضعب لاقف #* هلك
 ميرمو ابوالكا ةنبا ميرم همأ تمخاو ؛همأ عوسي بييلص دنع تافقاو نكو #* طرشلا هلعف اذه اوعرتقا يسابل

 ةيملتلل لاقو .# كنبا اذه ةاءرما اي همال لاقف هبحي يذلا فقاولا ذيملتلاو هما يلا عوسي رظنف + ةيلرحلا

 ذنع لمك دق ءيش لك نأ عوسي يار اذه دعبو < هنيب يلا ذيعلتلا كلذ اهذخا ةعاسلا كلت ينو كما هذه

 اهوعفرو لخلا نم ةهضفسإ اولمذ الخ اولمم اعوضوم ءانا كانه ناك» د ناشطع انا لاق بوتكملا متي يكلف نيح
 ةعمجلا موي هنالو * حورلا ملساو هسار لاماو مت دق لاق للا عوسي قاذ املف د هيف نم اهونداو هبصق يلع

 اورسكي نا سطاليف درهيلا لءاس اميظع ناك تلاد تمبسلا موي نآلو تبسلا يف بيلصلا يلع داسجألا ميقت اليلف
 ةردجو عوسي يلا اوهتنا املف *'هعم ابلص نيذلل رخالاو لوالا يقاس اورسكف دنججلا ءاجن # مهنولزنيو كيلوا تاقاس
 نياع نمو #* مدو ءام.هنم ورخ تقوللف ةبرح هبنح نعط دنجلا نم ادحاو نكل * هيقاس اورسكي ملف تام دق

 رسكي ال هنأ بوتكملا متيل ناك اذه .نال # اضيا متنا اونموتل حلا لاق هنا ملاع وهر يه قح هتداهشو دبش
 ةمارلا' نم يذلا بفسوي لاس اذه دعب مث  اونعط نم يلا اورظنيس لاق يذلا رخآلا باتكلا اضياو #* مظع هل

 ءاجن داطعي نا سطاليف رماف نوهيلا ةفاخمل كلذ يفخل ناك عوسيل اذيملت ناك هنال عوسي دسج لمح نا سطاليف
 ةيام وه ربصو رم طودح هعمو لبق نم اليل عوسي يلا ءاج ناك يذلا اضيا سميدوقين ءاجر * عوسي دسح لمحو
 يذلا ناكملا يف ناك» # اوئفكي نا ذوهيلا ةداع امك" بيطو ناتك فيافل يف هافلف عوسي دسج اذخاف + لطي



٠ 

 0 وا * هيف كرت دحا نكي مل ديدج ربق ناتسبلا فو ناتسب هيف بلص

 * دوهيلل يتلا ةعمجلا ثنناك ابنا لحأ نمو

 نورشعلا لصفلا :

 ::ربقلا نع جرحد دق رجلا تارف دعب سلغلا ناكو ربقلا يلا.ارعس ةيلدجفلا ميرم تااج توبسلا دحا ينو
 نس« برلا اولمح دق امهل تلاتف هبح عوسي ناك يذلا رخالا ذيملتلا يلاو سرطب ناعمس يلا تااجو تعرساف
 رخآلا ذيملتلا قبسف اعد نياع رسم اناكو * ربقلا يلا المقاو رخآلا ذيملتلاو سرطب جرت 4 0 نبأ ملعا و ربقلا

 اضيأ افصلا ناعمس ءاجف + لخدي نا رسب ملو ةعوضوم فيافللا رظنف علطتو * اعرسم ربقلا يلا الو ءاجو.افصلا
 فوفلم هنكل فيافللا عم سيل هسار يلع ناك يذلا ليدنملاو # ةعوضوم فيافللا يارف ربقلا يلا لخدو هعبات
 افرع انوكي مل امهنأل + نمءاو يارف ربقلا يلا لوالا يف ءاج يذلا رخالا ذيملتلا لخد ذينيحن .» ةبج يف درفنم

 امديبف ةيكاب ربقلا دنع ةفقاو ميرمو #* امهعضوم يلا ناذيملتلا ععجرف * تاومألا نم موقي هنا بتكلا ينام
 نياجرلا دنع رخاو سارا دنع دحاو ضيبا سابل يف نيسلاج نيكلم ترصباف » ربقلا يلا تمعلطت ةيكاب يه

 نيأ ملعا الو يديس اولمح مهنا امهل تلاقف نيكبت كلاب ام ةارمأ اي اهل ااقف # اعوضوم عوسي دسح ناك ثيح
 ادامل ةارم اي عوسي اهل لاقف »* عوسي هنا ملعت ملو افقاو عوسي تارف اهياأرو يلا تنتفتلاو اذه تملاق + هوكرت

 ناو هتكرت نيا ىنملعاف هتلمح تك نا ديس اي هل تلاقف ناتسبلا سياح هنأ يه تنظف نيبلطت نمإو نيكبت
 ال عوسي اهل لاق 0 ملعم ايوه يذلا يبر ةيناربعلاب هل تلاقو يه تتفتلاف ميرم اي عوسي ابل لاقف * هذخا
 وه يذلا يهالاو مكوبا وه يذلا يبا يلا ادعاص ينا مهل يلوقو يتوخا يلا يضما يبا يلا دعب دعسا مل نال ينيسملت
 كلذ ةيشعب ناك املف * اذه اهل لاق هناو برلا تار دق اهنا ذيمالتلا تملعاف ةيلدجعلا ميرم تااهن * مكهالا

 عوسي ءاج دوهيلا فوخ لجا نم نيعمتج“ ذيمالتلا ناك ثيح ةقلغم باوبالو توبسلا 0 وه يذلا مويلا

 لاقف + برلا اوار امل ذيمالتلا حرفف هبنجو هيدي مهارا اذه لاق املف د مكل مالسلا مهل لاقو مهطسو يف فقوو
 مبل لاقو مههوجو يف سفن اذه لاق املف  مكلسرا اضيا انآ كلذك يبا ينلسرا امك مكل مالسلا عوسي اضيا مهل
 رشع ينثألا دحأ اموتو »2 تركسم هيلع اهومتكسمأ نمو ترفغ ةاياطخ هل مترفغ نم سدقلا حور أولبقا

 را مل نا مهل لاقف ديسلا انياءر دق نيمالتلا هل لاقف » عوسي مهءاج امل مهعم كانه نكي مل موتلا يمسي يذلا

 ناك ماي ةينامُث دعبو #»* نموأ 4 هبنح يف يدي تا مسر يف يعبصأ عضاو ريماسملا مسر هيدي يف

 لاق مث د مكل 8 لاثو مهطسو فقوف ةقلغم باوبالاو عوسي لخدف مدرع اموتو اضيا الخاد نيعمتمج« نيمالتلا

 ا * انموم لب نموم ريغ نكت الو يبنجن يف كدي قلاو يدي يلا رظناو انهاه يلا كعبصا تاه اموتل
 هذيمالت مادق عوسي عنصو #2 نونمويو اوري مل نيذلل يبوط تنما ينتياءر امل عوسي هل لاق * يهالاو يبر الياق
 مكل نوكتل هللا نب ميسملا وه عوسي ىلب اوئنموتل اهنم بسمتك اذهو» »* باتكلا اذه يف بتكت مل ةريثك رخا تايا
 0 * ةدبوملا ةايحلا همساب متنما اذا

 نورشعلاو يداهلا لصنلا

 نيعمتج# أونا كأ # يذكه هنالعتسا ناكو ةي ربط ةريمخا يلع اضيا هذيمالتل عوسب احلا اذه دعب سس مث

 00 نر نارخا نانثاو يدبز انباو ليلجلا اناق لها نم يذلا ليياناثانو موتلا يعدي يذلا اوتو افصلا ناعمس

 1 ووو : عر لا ةيسللا لطي رج اللا ىلع وسو فذ ركع اهلث * ءايش ةليللا كلت

 اهوليشي نا اوردقي ملو !وقلاف اودهتف ةةيفسلا نيمي نع مدت أوقلا مهل لاقف #* ال هرباجاف لك,وي ءايش مكدنعا

 -_ص



 ىيسلا هنا افصلا ناعمس عمس املف برلا هنا سرطبل هبحب عوسي ناك يذلا ذيملتلا لاقف * نائيعلا ةرثك نم
 نم نيدعابتم اونوكي مل مهنال ةنيفسلا يف رخالا ذيمالتلا ءاجو * رحبملا يف هسفن يقلاو ايراع ناك هنال هصيمقب رزتا
 اعوضوم ارمج اوار ضرألا يلا اودعص املف + ناتيهلا اهيف يتلا ةكبشلا كلت نوبذج مهو عارذ يتيام وعن الا ياشلا
 ةكبشلا بذجو افصلا ناعمس دعصف #* نآلا متدص يذلا كمسلا نم اومدق عوسي مبل لاقف + اريخو اترح ةيلخو

 عوسي مهل لاقف + ةكبشلا قرحتت مل ندعلا اذببو ةيامو نيسمخو ةئلث ارابك اناتيح ةيلتمم يه نا ضرالا قوف يلا

 اكمسو ازبخ ذخاو عوسي .اجن * ديسلا هنأ اوملع مهنأل نم تمنا هلاسي نأ هذيمالت نم دحا رسج ملو اولكءاتل اولاعت

 اي سرطب ناعمسل عوسي لاق اولكأ املف »+ تاومألا نم ماق امل هذيمالتل عوسي ربظ هللا ةرم هذه * مهلطعأو

 لاق مث لا ا دول ا يح معن هل لاقف ,الوه نم رثكأ ينبعتا انوي نب ناعمس

 هل لاق مث يشابك عرا هل لاق كبحا ينا ملعت تنا ديس اي معن هل لاقف ينبعلا انوي نب ناعمس اي ةيناث هل

 لكي فراع تننا ديس اي هل لاقق ينبعلا تارم ثلث هل هلوق افصلا نزهن ينبعتا انوي نب ناعمس اي هثلاث اضيا

 كتاذ دشت تنك اباش تشك نا كنا كل لوقا نيما نيما١ * يجاعن عرا هل لاق كبحا ينا :ملاع تمناو .يش
 7 * ديرت ال ثيح يلا كلمح#و تلدشي رخاو كيدي طسبت كلنناف تمغش 1لاف ءاشت ثيح يلا يضمتو ثلدحو

 يذلا ذيملتلا كللذ يارف ءافصلا تمفتلاو * ينعبتا هل لاق اذه لاق املف هللا دج ةتيم ةيءاب اررقم اذه لاق

 هاءر امل اذه * كملسي يذلا نم ديس اي هل لاقو هردص يلع ءاشعلا تمقو ءاكتا يذلا وهو هعبات هبح# عوسي ناك

 ينعبتأ تننا كلاب امف يجأ ينح هكرتا نأ تدرأ نا عوسي هل لاقف * هلاب ام اذبف بر اي عوسيل لاق سرطب

 تدرا نا لب تومي ال هنا لقي مل عوسبو تومي ال ذيملتلا تلاد نا ةوخألا يف ةملكلا هذه تمصعاذف »* تنا

 * يه قح هتداهش نا ملعن نعنو هبتكو اذبب دهش يذلا ذيملتلا وه اذه »* تمنا كلاب امف يجا يتح هكرتا نا
 ا ايبا ا يلا ا ا ابا عوسبي لعفو

 »* نيمأ

 + انحوي سيدقلا ليجنا مت



 راهطالا لسرلا لابعا باتتك

 لوالا لصفلا

 .يذلا مويلا يلا + اهب ملعيو اهلمعي عوسن ءادتبا يتلا رومالا عيمج يف هتاشناف سليفواث اي لوالا لوقلا امأ
 ايح هملات دعب هسفن مل ماتا نيذلا د# ايقترم دعصو مهافطصا يذلا هذيمالت سدقلا حورلاب هيف يصو

 مهاصو مهعم هعامتجا فو »# هللا كلم نع الاوقا الياقو اموي نيعبرا ةدم مهل ارهاظ هودهاش ةريثك ةقح* تامالعب

 نودمعتس مئثناو ءاملاب دمعا انحوي نأ #* ينم هومتعمس يذلا بالا دعوم نورظتني نكل ميلشروأ نم اوحربي الا

 كلملا دري تقولا هذه يفا بر اي نيلياق هولاسف هيلا اومدقت مهناو * هذه نم ةريثك مايا دعب ال سدقلا حورلاب
 * هناطلس يف اهتفرعم بالا لعج يتلا تاقوالا وا نيئسلا اوفرعت نا مكيلا ضوفي مل مهل لاقف * ليارسا يلا

 يلاو ةرماسلاو ةيذوهيلا دلب ةفاك ينو ميلشروا يف يل ادوهش نونوكتو مكيلا سدقلا حورلا دوروب ةوق نوذخاتس مكنكل
 نوسرفتي مه امئيبو * مهنيعا ماما نم ةباحم هتلبقو هيلا نورظان مهو مبنع عفترا هذه لاق لاو * ضرالا يهتنم
 متفقو دق اذامل نويليلجلا لاجرلا اهيا مهل الاقف * اضيب ةلحب مهب افقو دق نيلجرب مه اذا ءامسلا ىلا هقالطنا يف
 يلا ابهاذ هب هومتنياع يذلا لاحلا ريظن اذكه يجبس ءامسلا يلا 'مكنع دعاصلا عوسي اذه ءامسلا يلا نورظان
 قيرط ةفاسم ميلشروا بقاصم وه يذلا نوتيزلا لبج بقلملا لبجلا نم ميلشروا يلا ذينيح اوداعف # ءامسلا

 اموتو سبليف سواردناو انحويو بوقعيو سرطب نيميقم اهب اوناك يتلا ةفرغلا يلأ اودعص اهولخد نيحو * تسلا
 يلع نيعمجأ نيتباثم اوناك مهلك ءالويه د بوقعي نبا اذوهيو رويغلا نميس» سوافلا نب بوقعي يتمو سواملثرب
 ناكو ذيمالتلا طسو ف سرطب ماق مايألا كلت ىو 2 مهعم هتوخأو عوسي مأ ميرمو ءاسنلا عسب لاهتبالاو ةالصلا

 .نق يتوخأ ب لاجرلا اهيا »* لاقف نيرشعو ةيام وحن هسفن دقتعملا اذه يلع ةقفثم مهميأزعو مهوامسا عصح كانه

 اوضصبق نيذلل !ادشرم رياصلا اذوهي لجا نم دواد مفب سودقلا حورلا اميدق هلاق يذلا باتكلا اذه متي نا بج ناك
 ملظلا ةرجا نم ةعيض ينتقا اذا اذه #* ةمدخلا هذه يف ظح هل لصحو ادودعم انعم ناك هنال * عوسي يلع

 ميلشروأ ينطاق عيمج دنع افورعم هربخ راصو #* اهلك ةءاشحأ تبكسناو هطسو نم قشناو ههجو يلع احيرط طقسو
 ريمازملا فعصم يف بتك دق نآل + مدلا لقح ةمجرتم يذلا امادلكاخ مهتغلب بقلت ةعيصلا كلت نا يتح

 لاجرلا نم :ادحا اوراتخت نأ اذأ بجي # رخآ اهذخاي هتسابرو اهنكسي نم دجوي و ارفق هتنيدم رصنل
 مويلا يلا انحوي ةيدومعم نم ادتبا لأ جرخو عوسي برلا هيف اديلا لخد يذلا نامزلا ةفاك يف انعم نيفرصتملا

 ينك يذلا نافاصربب .بقلملا فسوي امهو نيسثا ماقاو #* هتمايقب انعم ادهاش نوكي اندنع نم عفترا هيف يذلا
 * نينثالا نيذه نم هراتخت نم مضوا تمنا لكلا بولق فراعلا برلا اهيا اولاق اولص ٍفاو »+ سايشتمو سطسوي
 ,عارتقالا عقوف اوعرتقاو * هعضوم يلا بهذيل اهنم باخو اذوب اهفلخ يتلا ةلاسرلاو ةمدخلا هذه ظح ذخاي ادحاو

 هما ش



 يناثلا لصنلا
 نم دراو هناك فيفه ءامسلا نم ةتغب راصف * مهتيهام يلع اعيمج مهلك اوناك نيسمخغلا ةرصنعلا موي مامت يو

 دحاو لك يلع تسسلجو راثلا# ةموسقم نسلا مهل ترهظو #* نيسلاج هيف اوناك يذلا هلك تميبلا ءالمو فصاع ماير
 يف ناكو # اوقطني نا حورلا مهتحن# امك رخآ تاغلب نوملكتي اوقنطو سدقلا حورلا نم مهلك اووالتتعاو * مهنم
 مهرثكا ردابت توصلا اذه راص املف #* ءامسلا تحت يتلا ممالا نم ةما لك نم نيعرو الاجر نينكاس اذوهي ميلشروا

 ءالوه سيلا ضعبل مهضعب نيلياق اوبجعتو اولهدف * هتغلب نوملكتي مهعمسي ناك مهنم دحاو لك نال اعم نورطاقتي
 لهاو. مليدلاو مجسملا نحت # اهيف دلو يتلا هتغل انم دحاو لك نحن عمسن فيكف #* نويليلج ميلك نوملكتملا

 انتروك يتلا ةيقيرفا يحاونو رصم ايليفنبو ايجورفاو. #* ايساو سطنبلاو ايكودابكو اذوهي دلب ةريزجلا ونطافلاو زاوهالا
 + هللا مياظع انتاغلب نوملكتي مهعمسن بدرعلاو نويشطيرقالا نوريجتسملا نوهيلاو * ةيمور نم نورضاعلا مورلاو
 نوبعوم .الوه نأ اولاقو مهب اووزهتسا نورخآ موقو * اذه نوكي داسع !ذام ضعبل مهضعب لاقو اوريحنو مهلك اولهدناف
 ' نوعمجأ ميلشروا نونطاقلاو نوهيلا لاجرلا اهيا الياق مهبطاخو هتوص عفرو رشع دحالا عم سرطب ضهنف # ةفالس
 نسم ةقلاثلا ةعاسلا اهنال متنا متننظ امك يراكس اوسيل ءالوه نآل * يلاوقا يلا اوتصناو افورعم مكدنع اذه نكيلف
 لك يلع يحور نم بكسا ةريخألا مايالا يف نوكيسو هللا لوقي * يبنلا ليويب لوقملا وه اذه نكل # راهنلا
 يديبع يلع يحور نم بكساو * امالحا نوملتحت مكخويشو رظانم نورظني مكثادحاو نووبنتي مكتانبو مكوانباو رشب
 * ناخد. ماتقو ارانو امد لفسأ ضرألا يلع تاياو قوف .امسلا يف ميارج منماو  نووبنتيف مايالا كلت يف يتادبعو
 برلا مساب ثيغتسي نص لك نوكيو #* رهاظلاو ميظعلا برلا موي ناوي نا لبق امد رمقلاو ةملظ سمشلا لوو
 يرسانلا عوسي نا لاوقالا هذه اوعمسا نويلييارسالا لاجرلا اهيا بمعشلل لاقو سرطب ماق مايل كلت يف * صلخب
 هللا يارب اذه + نوملعت متناو امك مكطسو يف هب هللا اهعنص يتلا .ميارمملاو تايالاو تاوقلا هللا نم مكارا الجر
 ضاحكا نم هصلخو هللا هماقاف #* هومتلتق هب متازه ذاف ةمثالا يدياب مكيلا اعوفدم هومتذخا هملع فلاسو دودعفلا
 هنآل نيح لك يماما .برلا تيءارف تمقبس لوقيف هاخوتي دواد نأل  هكسمي .نا انيكم نكي مل هنا امب توملا

 لمهت ام كنا + .اجرلا يلع نكست اضيا يترشبو يناسل .يهتبيو يبلق حرفي اذهل * عزعزتا اليل ينمايم نم
 ةوخالا لاجرلا اهيا * كهجوب ارورس ٍنولمت ةايحلا قرط ينتفرع * يلب نياعي كراب لذبت الو ةيواهلا يف يسفن
 امنإو ه#* مويلا اذه يلا وه اندنع هربقو نفدو يوت دق هنا ءابالل سيير دواد نع ةرهاج# مكل لاقي نأ نكممل هنأ

 يلع نلجتل ةرشبلاب ةصتخملا هوقح ةرمث نم ميسملا ميقي هنأ مسقب هل, ففلح هللا نا ملع ذناف ايبن ناك
 *  ىلب هترشب يرت الو ةيوابلا يف ثلرتت مل هسفن نا ميسملا ةمايق نع كلذ فرعف قبس اذا ملكت # هيسرك

 ىنم هذخا نيح سدقلا حور دعوم بكس هللا نيميب اذا عفترا املو د هل !دوهش انلك يذلا هللا هماقا عوسي اذه

 يبرل برلا لاق لوقي ذا تاوامسلا يلا دعصي مل نواد نال * هومتعمسو نالا متنا هرمتنياع دق يذلا اذه بال
 اغيلب املع ليارسا تيب لك اذا ملعيلف * كيمدق ءاطوم تمحت كرءادعا عضا نا يلا * ينيمي نع سلجا

 أولاقو مهبولقب اوعشخت هوعمس لاف #»* احينسمو ابر هنيعب متنا هومتبلص يذلا هسفن اذه عوسي لعج دق هللا نا

 مساب مكنم دحاو لك غبطصيلو اوبوت سرطب مهل لاقف * عنصن ادام انتوخا لاجرلا اهبأ لسرلا يتابلو سرطبل
 . دعبلا ين نيذلا ميمجلو مكداوالو وه مكل دعوملا نل + سدقلا حور ةبهوم نوذخاتف اياطغلا نآرفغل ميسملا عوسي
 ليجلا اذه نم اوصلخا الياق مهيلا عرضتو هذه نم رثكا رخا لاوقاب مهدشانو # انهالا برلا مهوعديس نيذلا يصاقلا
 اوناك» * سفن فلا هتلث مويلا كلذ يف نينسوملا يف دازو اوُعِبطصاو طاشنب هلاوقا اولبق مهنم اءوق ناو * بعصلا
 تراص ةريثك ميارجو تايا نال فوخ سفن لك يف راصو * تاولصلاو زبغلا رسكو ةكرشلاو لسرلا ميلعت نيتباثم
 مهتاينق نوعيبي اوناكو د ةكرتشم ةماع مهل تنناك ءايشألا لكو اعم نيقفتم اوناك مهلك اونمأ نيذلاو د* لسرلاب



 اعيمج لكيهلا موي لك نيتباثع اوناك»و #* مهنم دحاو لك جاتح ام رادقم يلع ةعامجلا نيب اهنوعزويو مهتعتماو

 بعشلا ةفاك يدل ةمارك مهل تناكو # هللا نيمجاسم بملق حرفو جاهتباب اماعط نولوانتيو لزنملا يف ازبخ نورسكي
 * موي لك نيصلخملا ةسينكلا يف ديزي ناكف برلا اماف

 ثكلاثلا لصفلا

 ناك هما فوج ذنم جرعا اناسنا ناو + ةعساتلا ةالصلا ةعام يف لكيهلا يلا اعيمج ادعص انحؤيو سرطب ناو
 ذاف * لكيهلا يلا نيلخادلا نم ةقدص يدتجيل يببلا بابلاب بقلملا لكيبلا باب دنع موي لك عضويف لمح

 رظنا الاقو انحوي عم سرطب هيف سرفتف #* ةقدص امهلاد لكيهلا يلا لوخدلا يلع نيمزتعم انحويو سرطب رصبا
 لب يدنع نادجوي امف بهذ وأ ضف امأ سرطب هل لاقف  ءايش امهنم ذخاي نا الموم امهيلا يغصاف # انيلا
 يفو هماقاف ينميلا هدي كلسمو * شماف مق يرصانلا ميسملا عوسي مساب هايا كيطعا كاذ هكلما يل يذلا
 ايشام لكيبهلا يلا امبعم لخدو يشمي قفطو ابثاو صهنو + هيبعكب ةطيعملا لضعلاو هامدق تددشت نيحلا
 اسلاج ناك يذلا وه هنا هوفرعو د هللا مبسي ايشام بععشلا ةفاك هرصباف #* هللا مبسيو ارطغتم بئي
 اكسمتم ينشملا جرعالا امنيبو #* هل ضرع امم اريعتو الوهد اوبعوتساف يببلا لكيهلا باب دنع ةقدصلا يدتجي

 سرطب مهرصبا ذاف #* نيلهدتم ناميلس ناوطصاب بقلملا ناوطسالا يلا بعشلا ةفاك مهيلا رضاح انحويو سرطبب

 اننيدت لامج# وا انتوقب انناك انيف نوسرفتت اذاملو اذه نم متبجتت اذامل نويلييارسألا لاجرلا اهيا بعشلا باجا
 سطاليب ةرضح هومتركناو هومتعفد يذلا عوسي هنبا دمحم انيابا هالا بوقعيو قمساو ميهربا هألا * يشمي اذه انلعج
 ةايعلا ءادبم متلتقو # الوتاق الجر مكل بصهوي نا متبلطو ىقيدصلاو سيدقلا متنا متركناف # هقالطاب كاذ مكح ذا
 هومت دهاشو هومتيار دق يذلا اذه ددشت همساب ناميالاب» * هل !دوهش نهن يذلا يتوملا نم هللا هماقا يذلا اهرصنعو
 ام متلمع ةلاهججب مكنا تمملع دق يتوخا اي نلف #* مكتعامج ةرضحب ةهصلا هذه هتعحنم هب هتناماو همسا هدياو
 * اذكه اهلمكا ميسملا ملا. نع هيايبنا عيمج مغب اهب دعو يتلا ديعاوملاف هللا اعاف  مكءاسور لعف امك متلعن
 مكيلا لسريو #* برلا هجو نم ةحاينلاو ةحارلا تاقوا مكيفاوت اميكل مكاياطخ اعمتل هللا يلا اوعجراو اذا اوبوتف
 ملكت يتلا لاوقالا ريام لامك تبثت تاقوا يلا ءامسلا هلبقي نا بج يذلا * صالغلل دعتسملا ميسملا عوسي
 ايبن مُكتوخا نم مكل ميقيس مكهالا برلا نأ ءابالل لاق يسوم نال * رهدلا ذنم نيسيدقلا هيايبنا رياس مفب اهب هللا

 نسم لصاتست هعيطتو يبنلا .كلذل عمست ال سفن لك نوكتسو »* هب مكبطاخب ام عيمج يف هل اوعمسان يلثم
 ءايبنالا اودب مه متناف * مايالا هذه نع اوربخأو اوملكت مهلك هدعب نيذلاو ليومص ذنم ,ءايبنالا عيمجو د* اهبعش

 هنبا هللا ماقا الوا مكلف # اهلك ضرالا ليابق كرابتت كعررب ميهربال الياق انءابا هب هللا دهاع يذلا دهعلا دالوأو

 1 > * مكرورش نم مكنم دحا لك لترا اذا مككرابي هلسرا نا عوسي

 3, ٍ _ عبارلا لصفلا |
  امهرابخاو بعشلا امهميلعتل نيعجوتم د ةقدانزلاو لكيهلا ريماو ةنهكلا امهب فتو بعشلا نابطاخ امه امئيبو .
 نوريثكو  .اسم ناك تقولا نال دغلا يلا لاقتعالا يف امهولعجو امبيلع مهيديا اوعضوف #* يتوملا ةمايقب عوسيب

 ةساير سنج نم اوناك نيذلا ةعامجو سردنكسالاو انحويو افايقو.ةنهكلا سيبر نانحو »* ميلشرواب باتكلاو خوبشلاو
 نم سرطب ءالتما ذينيح. .* اذهءامتنا امتعنص مسا ياب وا ةوق ةياب امهرصعفتسإو طسولا يف امهوماقاف * تونهكلا
 ' نا يلا لصو ناسحا يلع مكامن مويلا نحن انك نيل ه« ليارسا خويش ايو بمعشلا ءاسور اي مهل لاقو سدقلا حور
 لص يذلا يرصانلا عومس) مسأب نا ليارسأ بسعش فاك دنعو مكدنع امولعم نكيل #* اذه صلخ أدامبو صيرم



 نووانبلا متنا هومتلذر يذلا رجعلا وه كاذ # احيا“ افاعم مكطسو يف اذه ماق هب يتوملا نم هللا هماقا يذلا متنا
 هب الا صلخي نا بجي سانلل يطعم رخا مسا دجوي الو رخاب الل دحاب صالخلا سيلو #* ةيوازلل اسار رياصلا
 امهنا امهوفرع نا اوبجعف نايماو باتكلا نافرعي ال نالجر امهنا اوئقيتو انحويو سرطب ةرهاج“ اورصبا اف »* ةدحو
 جراخ اجرح نأ اورماف #* اهب امهنوضقاني ةجح مهل نكي ملو افقاو امهعم يفشملا لجرلا اودهاشو #* عوسي عمم اناك
 .اهفرع .دق ةحارج امهب تراص دق نا اما نيلجرلا نيذهب لمعن اذام * نيلياق ضعب عم مهضعب رمتياو عمجملا
 امهددهنلف اريدك بعشلا يف اهربخ يمني اليل نكل # اهراكنا اننكمي امو ارهظ كلذف ميلشرواب نينطاقلا لك
 مساب املعي الو ةلمجلاب اقطني الا امهوصواو امهرعدتسا مث * سانلا نم ادحا اضيا مسالا اذهب ابطاخت الا امهدعوتنو
 اومكحاف هللا نم رثكا مكنم عمسن نا هللا مادق اطسقم ارما نكي نا نيلياق انحويو سرطب مهباجاف * عوسي
 اودجحي مل ىلا امهوفرصأو امهودعوت مهناو #* هانعمسو هانياع امب ملكتن الآ اننكمي ام نين انناف #* انيلع كلذب
 يذلا لجرلا نآل *رياصلا بهعلا يلع هللا اود مهلك مهنا. بعشلا لجا نم امهنوبذعي فيك امهيلع ةجح
 .اسور امهل هلاق امب مهاربخف امهلها يلا البت اقلطا املف * ةنس نيعبرا نم رثكا هل تناك هذه افشلا ةيا. هيف تراص
 ضرالاو .ءامسلا يرابلا هلالا وه تننا ديسلا اهيا اولاقو اتوص هللا يلا مهلك اوعفر كلذ اوعمس نيصف د خويشلاو ةنهكلا
 ضرالا كولم # ليطابا بوعشلا تذهو ممالا تمبغش اذامل كاتف دواد مفب لياقلا  اهيف ينلأ اياربلا ةفاكر رحجلاو

 عوسي سودقلا كنبا يلع ةقيقعلاب عمتجا دق هنال خ هحيسم يلعو برلا يلع اعيمج اوعمتجا ءاسورلاو اوماق
 كيارو كنيمي تسدقت ام عيمج اولمعيل * ليارسأ بوعشو معالا عم يطنبلا سطاليبو سدوريه هتحسم يذلا

 , * ةرهاج» لكب كمالك اوملكتي نا كديبع منماو مهتاليوهت يلا تلرظني لبقا ببر اي نلف * هتروريص تددع
 اوناك يذلا عضوملا لزلزت اولسوت فاو * سودقلا عوسي كنبا مساب ميارجو تايا ريصتف ءافشلا يلا كدي اطساب
 اسفنو ابلق اوناك اونما. نيذلا ةعامجو : * ةرهاجعب هللا مالك اوملكتو سدقلا حور نم مهلك اوالتماو نيعمتج“ هيف
 ناك» #* ةعاشم مهدنع تنناك اهلك ءايشالا لب هل صاخ هنا مبل يتلا نم .يش نع مهنم دحا لوقي ناك امو ةدحاو

 مهيف نكي ملو * ةميسج ةمعن مهلك مهيلع تناكو ةميظع ةوقب ميسملا عوسي ثاعبناب ةداهشلا نونهربي لسرلا
 .يدل اهنوعضيف »* تاعيبملا نامثا نوبلجو اهنوعيبي اوناك لزانم وأ اعايض نوكلتمي اوناك نيذلا عيمج نال جاتحم

 ابانربب بقلملا لسرلا نم سيسوي ناو #* هيلا جاتح ام رادتم يلع دحإو لك اهنم يطعيل لسرلا مادقا
 دنع هعضوف لاملا بلجو اهعابف لقح هل تناك * سنجلا يسربقلا يويللا ةيزعتلا نبا مجرتم همسا يذلا
 .*« لسرلا مادقا

 ْ سماغلا لصفلا
 اوزج مدقو هتءارمأ نم ملع نع هنمث نم قرسو ناخو د هعاطقا عاب هتءارما اريفص عم ايننح همسا ام الجر ناو

 نمث تقرسو سدقلا حورل بذكت نا كبلق ناطيشلا ءالم !ذامل ايننح اي سرطب لاقف * لسرلا مادقأ دنع هعضوف ام

 اذه كبلق يف تمعضو اذاملف تنناك كناطلس يف تمعيب ذاو كل ةيقاب تناك اهءاقب يدم تسيلا. # ةعيصإا
 نيذلا عيمج يلع ميظع فوخ راصف ينوتف طقس لاوقالا هذه ايننح عمس اذاف #* هلل نكل سانلل بذكت مل رمالا
 هتءارما تملخد تاعاس كملث ةفاسم دعب راصف #* هوئفدو هولهحو ةورتسف ثدادحالا ماقف #* رابخالا هذه اوعمس

 * رادقملا اذهب معن تلاقف ةعيصلا امتعب رادقملا اذهب اذه يل ىلوق سرطب اهباجاف ه*راص امب ملعت نا ريغ نم
 ٍفو * كنوجرختسو بابلا يلع كلجر اونفد نيذلا لجرا اه برلا حور رابتخا يلع امتقفتا !ذامل سرطب ابل لاقف

 هفوخ راصو # اهلجر دنع اهونفدو اهولمح ةتيام اهودجو كثبادحالا لخد املو تنفوتو هيلجر دنع تطقس لاخلا
 يف ةريثك تاياو ميارج لسرلا يدياب تراصو +* بوطحللا هذه اوعمس نيذلا عيمج يلعو اهلك ةعامجلا ىلع ميظع
 بعشلا ناك لب مهقصالي نا يرجتي دحا نكي ملف مهيقاب امإ» #* ناميلس ناوطصا يف نوعمجا مهلك اوناكو بعشلا



 نوبلجعت اوناك عراوشلا يف مهنا يتح #* ةريثك ءاسنو لاجر ةرثك نودادزي برلاب نوئموي نيذلا ناكو * مهمظعي
 يبجحإ ناكو * مهدحا يلع هلظ يبفي نا راص ولو سرطب مهب زاتجا اذا اميكل تافحتو ةرسا يلع مهنوعضيو ينرملا

 مهلك نوربي اوناكو ةسجنلا حاورالا نم نيذومو يمقسب نيياج ميلشروا يلا مهب ةطيحفلا ندملا لها رثكا مهعم .
 مهيدي أوعضوف * ادسح نيولمم ةقدانزلا ةقرفو قاقش يف اوناك نيذلا عيمجو ةنبهكلا سيير ضهنف . * نوعمجا
 اوقلطنا #* مهل لاقو هنم مهجرخاو سبعا باوبا ليللا يف هللا كالم متفف + ةماعلا يف مهوسبحو لسرلا يلع
 املف اوملعو رحسلا لبق لكيهلا اولخد هلوق اوعمس ناف #* ةايحلا هذه لاوقاب عمجا بعشلا اوملكو لكيبلا يف اوفقو
 * مهورضح سبا يلا اوذفناو ليارسا ينب نم ةخوضتش يذ لكو عمجلا اوعدتسا هعم نيذلاو ةنهكلا سيير لبقا

 لكب الوفتم سبحلا اندجو اننا نيلياق * مهوربخلاف. مهيلا اوداعف سبحلا يف مهودجي مل ناوعالا هيلا ءاج املف
 لكيهلا ريماو نهاكلا لوقالا هذه عمس اف * ادحا هنطاب يف دجن ملو هانعتفف باوبالا ماما افوقو سارهلاو قاثيتسا

 مه سبعلا يف مهومتعضو نيذلا لاجرلا نا مهربخاف دحاو ءاجن » اذه راص فيك مهرمأ يف اوريهت ةنبكلا ءاسورو
 بعشلا نم اويشخ مهنال ابصغ ال مهورضحاف ناوعالا عم ريمالا يضم ذيئيح * بعشلا نوملعي نيفقاو لكيهلا يف
 الا ةديكو ةيصوب مكاتيصو دق اما # الياق ةنبكلا سيير مهل.ابو عمجلا يف مهضوماقأ مهورضحا اذاف * مهرومجري الا
 مهباجاف * ناسنالا اذه مد انيلع اوبلجت نا نيديرم مكميلعت نم ميلشروا متالم دق متنا اهو مسالا اذهب اوملعت
 هومتقلع نا متنا هومتلتق يذلا عوسي ماقا انيابا هال * سانلا وا رثكأ هللا عاطي نا بجي لها اولاقو لسرلاو سرطب

 هذهب نوهش مه نحنو # اياطغلا مفصو ةبوت ليارسا هب احنام هنيميب اصلخصو اسيير هللا هالعا اذه #* ةبشخ
 د مهولحقي نأ اورمتيأو ةرارمب اهويعصتسا هذه أوعمس املف + هنوعيطي نيذلل هللإ مىونم يذلا سدقلا حودرو لاوقألا

 جراخ لسرلا اوجرخ نا مهرماف بنعشلا دنع مركم سومانلا ملعم لييلاماغ همسا عمجلا نم يسيرف ناسنا ضينف
 ءالوه رما يف اولمعت نا نومزتعت اذام مكتاذ اولمات نويلييارسألا لاجرلا اهيا مبل لاق مث + اريسي انيح عمجلا
 ةيامعبرا مهددع لاجر هيلا يمتناو ليلج ناسنأ هنأ هسفن سع لياق سادوث ماق مايالا هذه لبق نآل * سانلا

 هللا نوبراحت اودجوت اليل هنوضقنت مكنكمي امف هللا نم ناك نإو * ضقتنيف سانلا نم ناك نأ لعفلاو يارلا اذه
 هاجت نم اوفرصناف د مهوقلطاو عوسي مساب اوملكتي'الا مهوصواو مهوبرصف لسرلا اوعدتساو هيارل اونعداف 2 * هنومواقتو
 لزنملا فو لكيهلا يف راهنلا لوط اورتفي ملو * عوسي مسا لجا نم اوناهي نأ اوقعتسا مهنا نيرورسم لفعل
 ظ * ميسملا عوسيب نورشبيو نوملعي

 ةءدغلا يف نبي يردزي مهلمارا نال نوهيلا يلع نيينانويلا نم رمدت راص ذيمالتلا اورئاكت امل مايالل كلت يو
 مدختو هللا مالك لمهي نا انيضري امم اذه سيل مهل اولاقو ذيمالتلا ةعامج رشع ينثالا يعدتساف * موي لك ةرياصلا
 ميميقنف ةمكحلاو سدقلا حور نم نيولمم ةعبس لصفلاب مهل !دوهشم الاجر ةوخالا اهيا مكنم اوبختلاف * دياوملا
 نافطسا اوراتخاو اهلك ةعامجلا ماما ايضرم لوقلا راصف # ةزاركلا ةمدخو ةالصلا نحن تبائثنتو #* ةجاحلا هذه يلع
 » ريهتسملا يكاطنالا الوقينو نانامربو نميطو روناكينو سروخوربو سبليفو سدقلا حور نمو ةنامالا نم اولمم الجر
 * ةميظع ميارجو تايا بسعشلا يف لمع ةوقلاو ةنامالا نم اولمم ناك ذأ نافطصاو د* ةنامألا اوعاط ةنهكلا نم ريثك عمجو ادج ميلشرواب ذيمالتلا ددع رثاكتو هللا لوق يمنو * مهيديا مهيلع اوعضو اولص ناو لسرلا ماما مهومأقأو

 ملو * نافطصا نواداجي ايساو رغنلا نمو نييناردنكسالاو نيينانركلاو نييئنرقلاب بقلملا عمجلا نم موق ضينف
 تاوذ الاوقا املكتم هانعمس اننا نولوقي الاجر ذيذيح اوبلوتف * هيف قطني يذلا حورلا» ةمكحلا اومواقي مهنكمي



 * عمجملا يلا هب اوواجو 50 اوضهنو باتكلاو حويشلاو بععشلا مهعم اوريسو # هللا. يفو يسوم يف ءارتفا
 يلعو سدقملا عضوملا اذه يلع .ارتفا تاوذ الاوقا اقطان رتفي ام ناسنالا اذه نيلياق ةبذك !دوهش هيلع اوماقاو
 * يسوم .اهاناطعا يتلا صيارفلا لدبيو عضوملا اذه ضقني كلاذ يرصانلا عوسي نا الياق هانعمس اننال * ةعيرشلا
 * كالم هجوك ههجو اورصباف عمجملا يف نيسلاجلا بعشلا ةعامج هيف سرفتف

 عباسلا كضنلا

 ربظ دجملا هالا اوعمسا .ابالو ةوخالا لاجرلا اهيا لاقف * نوفصي ام يلع لاوقالا هذه يرتا ةنهكلا سيير لاقف

 ملهو كلسنج- يودذ نمو كضرا نم جرخا هل لاقف # نارح نكسي نأ لبق ةريرجلا يف ناك ثيح ميهربا انيبال
 دذه يلا هلقن هيبأ ةافر دعب تلائه نمو نارح نكسف نيينادلكلا ضرا نم جرخ ذينيح * اهكيرا يتلا ضرألا يلا

 هلسنلو هل اظح اهايأ هيطعي نأ هدعوو مدق ءاطوم كو اثروم اهيف هيطعي 6 ا * منا نالا اهرمتئكس دق يتلا ضرألا

 عبرأ هب نورضيو هنودبعتسيو ةبيرغ ضرأ يلا اراط انكاس ةهلمسن نوكيس نأ اذكه هللا ملكتو ب كلو هل نكي ِّ هدعب

 * عضوملا اذه يف يئنودبعيو نوجرخختس بوطغلا هذه دعبو هدبعتست يتلا ةمألا يدا انأ هللا لاقو + ةنس ةيام

 رشع ينثالا دلوا بوقعيو بوقعي دلوا قتعجاو نماثلا مريلا يف ند قعما دلوا كلذ دعبو ةناتخلا قثوم هاطعاو
 ماما هحنمو همومغ عيمج نم هذقناو »* هعم هللا ناكو رصم يلا ةوعابف فسوي اودسح .ابالا ,اسورو # ءابالا .اسور

 ناعنكو رصم ضرا رياس يلع عوجلا ءاج مث # اربدم هلك هلزنمو رصم يلع هماقاف ةمكحو ةلالج رصم كلم نوعرف
 ةعفدلا ينو # الوأ انءابا لسرأ ةطنح رصمب نا بوقعي عمس لاف # اعبش انوابا دج ملو ةميظع ةقيضو اديدش

 بوقعي هابا يعدتساف فسوي لسراف #* اروهشم نوعرف دنع ارهاظ فسوي سئج راصو ةتوخا فسوي بفرع ةيناثلا

 يف اوعضوو ماسيش يلا اولقنو # انواباو وه ثوتو رصم يلا بوقعي لزنف #* اسفن نيعبسو ةسمخ هسنج يوذ لكو
 هب هللا مسقا يذلا دعوملا نامز اند املو »* ماسيش نب روصاح ينب نم ةضف نمثب ميهربا هعاتبا يذلا ربقلا

 -رارضالا يف ةليح لمع اذهف * بفسوي فرعي نكي مل رخا كلم ماق نأ ين  رثكو رصمب بعشلا يمن ميهربال

 ةثلث هيبا لزنم يف يبرف هلل اروذنم ناكو يسوم دلو نيح يلا . * اوشيعي ليل نيحورطم مهلافطا لعج نب انسنجب

 مهدحأ رصباف + ليارتا يلي ةيوخأ ديمي أ ةياقي رات ةذيب نوير( ةنم هل حسام“ امل * اردتقم لاعفألاو

 اسالخ مهعتخل هديب هللا نا نيملاع نوهقفيس هتوخا نأ اناظ * يرصملا لتقو هل نصتناف رورضملل مهدزال ايراظم

 مثنأ لاجرلا اهيا الياق ملصلاو ةملاسملا يلع مهظفحت نومصاختي اوناك نأ مهل رهظ لبقملا مويلا فو * اوهقفي اداملف

 ديرت كلعلا #* امكاحو اسيبر انيلع كماقا اذ نم الياق هبيرق ملاظلا هدصف د اضعب مكضعب ملظي اداملف ةوخا

 اذاو د نائبا اهب هل راصف نيدع ضرا يلا ايراط راصو ماكلا اذبل يسرم بربهف * يرصملا سما تثق امك ينلتقت
 يسوم اهرصبا املف # ةمحسوعلا ران بيبل يف انيس روط هيرب يف برلا كالم هل ربظ يرخآ هنس نيعبرا لمكتسا

 داللو قمتسا هالاو ميهربا هألا كيابا هال وهانا » برلا توص هيلا راص هلمءاتيل مدقت كاف رظنملا نم بهمعت

 هيف تمفقو دق يذلا عضوملا ناف كيلجر اذح للحا هل لاقف * لماتي 'نأ رتجي ملف ادعترم يسوم راصف بوقعي

 يلا كلسرال ملهن مهذقنال تلزنف مهدهنت تمعمسو رصمب يذلا يبعش ةرضمل ارظن ترظن دق * ةسدقم ضرأ وه

 ديب ايدافو اسيير هللا لسرا هايا انيلع امكاحو اسيير كماقا نم ىيلياق هيركنا يذلا اذه يسومف * نآلا رصم

 ةيربلا ينو رمحالا رحبلا ينو رصم ضرا يف ميارجو تايا حرتجا نا مهجرخا اذه #» ةجسوعلا يف هل رهاظلا كلالملا
 اذه ا ا »* ةئس نيعبرأ ةدم

 * اهانيطعيل ةيح الاوقا لبتقا كلذ عمو انيس روط يف هملك يذلا كالملا عم رفقلا يف ةعامجلا يف رياصلا وه
 ههلا انل عنصا نورهل أولاق آنا * رمصصم يلا مهبلقب اوداعو هردعبأ مهنكل ايا نيعيام أونوكي نأ انوابا رثوي مل يذلا

, 
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 .كلت يف لججعلا اولمتو #* هنم ناك !ذاع بفرعن ام رصم ضرا نم انجرخا يذلا اذه يسوم ناف انماما نومدقتي
 .بقحتم يف بسك امك ءامسلا دنح نودبعي مهملسأو هللا عجرف # مهيديا لامعاب !ورشبتساو مئصلل ةيحت اوعفرو مايالا

 مكهالا مجنو جولوم ةلظم متذختا ذا «رفقلا يف ةنس نيعبرا ميابذو اياحن يل متبرق مكلعلا ليارسا لا اي .ايبنالا
 3 ايربلا يف انيابال هدا هكيخ تناكر 5 لباب قوذ مكتنكسأو 0 ابل 3 اهومتعنص يتلا ميسر كار |

 لجبل نا بلطو هللا ا دسلاد 9 يذلا 7 وأد مايا يلا 0 هاجحآ نم م هللا مهاصقا نيذلا مالا 3 ف

 لوقي امك يديالاب ةعونصملا لكايهلا يف كسي نل يلعلا نكل # اتيب هل انتبا ناميلسو .* بوقعي هلال انكسم

 تسر, يدعار عضرم امنيا كلا لوقا ل نردنت ترب ميا يدق اطرم نيرالاو ل ينك داما < يذلا
 امياد سدقلا حور نومواقت 'متناف مهناذأو 5 ةنوتغملا ريغو مهقانعأ ةبعصلا اهيا # اهلك اياربلا هذه تقلخ يدي
 مكنأ مترص يذلا ىيدصلا دوروب اوربخاف اوقبس نيذلا اولتقو مكوابا اودرطي مل ٠ ءايبنالا نم نم مكيابا ريظن مناف

 هذه أوعمس لاف :« اهنوظفحت 2و ةكيالملا تابيترت يلع ةدوروملا ةعيرشلا متذخأ يذلا هيلتاقو هيعفاد نآلأ

 ءامسلا يلا هرظن عفر سدقلا حور نم اولمم ناك ناو #* هيلع مهنانسا اورصو مهبولق تضضمو اهوبعصتسا بوطاغلا
 هللا نمايم نم ناسنالا نباو ةحوتفم تاوامسلا يرا اذناه لاقو # هللا نمايم نم افقاو عوسيو هللا دمحم رصباف
 دوهشلاو ةراجبتعلاب هومجرو ةنيدملا جراخ هوجرخاو .هيلا اعيمج اوبثاوتو مهناذا اوكسمو اميظع اتوص اوفتهف # افقاو
 مث * يحور لبقا عوسي برلا اهيا الياقو اعرصتم نافطصا اومجرو »* صلوص همسا باش لجر يدل ميبايث اوعضو
 صولوص ناكو * عجه هذه لاق فاو ةيطحلا هذه مبل مقت ال بر اي اميظع اتوص فهو هيتبكر ينحا

 * هلتقب ارورسم

 سائلا لصنلا

 الخ ام ةرماسلا ينو اذوهي يرق يف مهلك اوددبتو مهلشرواب يتلا ةسينكلا يف اميظع ادابطضا مويلا كلذ يف راصو
 لخدي ناكر ةسينكلا دسفاف صولوص اماف + اميظع احون هيلع اوعدصو ىوعرو لاجر نافطصا لمع #* طقف لسرلا .

 ردح اف # ةزاركلا- لوقب نورشبي اوربعف اوتتشت نيذلا اماف * سبها يف يف مهلعجف ءاسنو الجر جرخبف تويبلا
 . نودهاشيو اهنوعمسي سبليف لاوقأ يلإ اعم مهعومجو مهلك اوغصاف * ميسملاب مهدنع زركو ةرماسلا ةنيدم يلا سبليف
 مهنم جرختو اميظع اتوص حرصت تناك ةبسجن مورا مييف تناك نيذلا نم نيريثك نال + اهلمعي يتلا ,ميارجملا
 فلس دق ناك نميس همسأ اناسنا ناو .* اميظع ارورس ةديدملا كلت ف راصو » اويفش ناجرعو ينمز نوريثكو
 * نم هيلا نوغصي اوناك» *  اميظع اناسنا هنأ هسفن نع الياق ةرماسلا ةما نمهبسو ارحاس .ةنيدملا كلت يف هماقم
 دق ناك ليوط نامز ذنم هنأ لجا نم هيلا نوغصي اوراصف #* ةميظعلا هللأ ةوق وه اذه نيلياق مهريبك يلا مهريغص
 '#* ءاسنو لاجر اوغبطصا ميسملا عومي مساو هللا كلم نع هلاوتاب سيليف مهرشب اذا اونما املف + هراحتاب ميتهبا
 نيذلا لسرلا عمس داق #* هب ةرياصلا تايالو تاوقلا يري دا ريهتث سبليف رباثم ناكو دمتعاو نما ةسفن نميسو

 نا نيلبتبم مهيلع ايلص مييلا الزن املف * انحويو سرطب مييلا اولسرا هللا لوق اولبق دق ةرماسلا لها نا ميلشرواب
 د: طقف ميسملا وسل مسأب اوغبطصا دف اوناك مهنل معنسو دجحأو يلع و لح نكي مأ حورلا نأ * سدقلا حيز اوذخاي

 مدق سدقلا حور يطعي لسرلا يديا عمتوب نأ نميس رصبا املف  سدقلا حور اوذخاف مهيلع امهيديأ ذينيح- اعضوف
 سرطب هل لاقف * .سسدقلا حير ذخاي هيلع يدي عضا نم لك اميكل ناطلسلا اذه ينايطعا الياق د الاوما امبل

 اذه يف ثيروم ظح كل سيلف ا ل

 ل لا لجأ .م امتنا ابلطا 1 و 5 ملقلا طابرو مقلعلا ةرارم ايواح كارا يننال * كبلق نونظ
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 اعايض ارشب نا دعب ميلشروا يلا اداع هللا مالكب مهابطاخو مهادشان املف #* امتركذ امم ,يش ينفداصي اليكل برلا

 نم ةرادجتملا قيرطلا ىف راعلا نمت يق بضنان ىف ايان يليق ملك تلا كلل < ناو * ةرماسلا دلب نه ةريثك
 ةشبهلا ةكلم سيكادنق هتبتر ردتقتع يصخ ىشبح ناسناب !ذاف بسهذو صهنف #* ةرفق ةيرب هذهو ةزغ يلا ميلشروا
 ءايعشا باتك ءارقي هتبكرم يف اسلاجو ادياع ناكو # ميلشروأ يف دجسل . ءاج اهسفن ةكلملا ةنازخ يلع افرشم نائو

 يبنلا ءايعشا باتك ءارقي هعمس سبليف رضاح اذاف  ةبكرملا هذه قصالف مدقت سبليفل حورلا لاقف #* يبنلا
 دعصي نأ سبليف يلا عرضت مث دحا يندشري ملو كلذ ينكمي فيك هل لاقف * ةءارقت ام فرعت كلارتا هل لاقف

 لمحل اك هل توص الو فورمخلاك مبذلا يلا قيس اذه باتكلا نم هءارقي يذلا لصفلا نمضتم ناكو * هعم سلجيف
 نم تععفترا هتايح نال هفصي .1ذ نمف هليج اماف هتموكح تمعفترا هعضاوتب * هاف مثفي مل اذكه هرج“ نم مادق

 نع مأ هسفن نعا لوقلا اذه يبنلا لوقي نمع ينفرعت نا كيلا بلطا سبليفل لاقو مداخلا باجان * ضرالا
 البقا قيرطلا يف نارياس امه امنيبف *» عوسيب هرشبي باتكلا كللذ نم ادتباو همف سبليف صتفف : : رخآ ناسنأ

 لاقف يغبني امك كبلق لكب نموتا سبليف هل لاق * غبطصا ينعنمي انام ءام اه مداخلا لاقف عضوم يف ءام يلا
 .املا يلا امهالك مدانغلاو سبليف لزنو ةبكرملا فقوت ناب رماف - * هللا نبا وه ميسملا عوسي نأ ن نموا انا يصغلا هل
 .* ارورسم هقيرط يف يضم لب اضيا مداخلا هرصبي ملو ببرلا حور سبليف فطخ ءاملا نم دعص ذاف * هدجاو
 * ةيراسيق يلا اج نأ يلا ندملا ةفاك رشبي ناك هفاوطت يفو دودزا يب فدوص سبليفو

 عسانتلا لصفلا

 يلا لياسو هنمم بطن * ةنهكلا سيير يلا مدقتف اضيا التقو اديعو برلا ديمالت يلع انثفان ناكف صولوص امو

 * ميلشروا يلا نيفوتكم مهوداتقي ءاسنو الجر قيرطلا يف اهوق اودجو نا اميكل اهب نيميقملا عومجلا يلا قشد ظ

 لواش اي هل لوقي اتوص عمسو ضرألا يلع طقنف #* ءامسلا نم رون ةتغب هيلع قربأ قشعد نم هبارتقاو هبوهذ نو
 اديدش. هدهطضت تمنا يذلا عوسي وه انا برلا لاقف تمنا نم ببر اي لاقف * يدبطصت تمنا انامل لواش اي .

 + ادحا اونياعي ملو توصلا اوعمس دق نيتهاب نيتساص اوفقوف هوقفار نيذلا لاجرلا اماف د هلمعت نأ بجي امب

 لاقف ايناكتخ اذ هيل ناقنفلا قول برأ لاق :ادنانح مما اها ذيع قف نقشمدب ناكو د برش الو لكأ الو ءايش رصبي

 لزنم يف يف بلطاو ميقتسملا بردلاب بقلملا عراشلا يف بهداف تصهن !ذا برلا هل لاقف *# بر اي اذناه

 العاح هدنع يلا الخاد اينانح همسأ الحر رظنملا يف رصباو يىلصي ناك هناف #2 ايسوسرط' صولوص همسا الحر اذوهي

 يتلا ءاوسالا رادقم مك ناسناألا اذه نع نيريثك نم تممعس دق بر اي اينانح باجاف » اضيا رصبيل هيلع هيدي

 لاقف * كمساب نيوعدملا عيمج ديقي نا ةنيكلا ءاسور لبق نم ناطلس هلف انهاهو * ميلشرواب كيسيدقب ابلمع

 رادقم انا هيرءاسو  ليارسا ينبو كولملاو ممالا ماما يمسا لمحل يفطصم ءانا يل وه اذه ناف بهذا برلا هل

 حالا اهيا لاقو هيدي هيلع عضوو لزنملا يلا لخدو اينانح يضمف * يمسا لجا نم هبيصي نا هل يغبني ام
 لاهللف # سدقلا حور نم يلتمتو اضيا رصبتل ينلسرا اهيف تيج يتلا قيرطلا يف كل .رهظ يذلا عوسي هببرلا ساوب

 9 0 ا ل ل وم ا ع خباطساف 0 رق ماكو ىركلا لدم هيديع نم 1 مقاس

 5 اي اذه فو مسالا اذني ا عيمج ميلشروأ ي دابا يذلا كاذ وه أذه سيلا اولاقو هد 1 8

 ةرهاجعل ملعيو قشمدب ن .رينطاقلا دوهيلا لداجو اريثك ديءاتي صولوص ناكو * نيديقم ميلشروا يلا مهدعصيل انهاه

 صلوب ففرع داف # هواتقي نا اورمتياو ذوهيلا اورواشت ةريثك امايأ اهب هماقم لمكا املذ * ميسملا وه اذه نا

 ىلا



 * نص يف هولدو روسلا نم ةوردحاو اليل ذيمالتلا هذخاف * هولتقيل اليلو اراهن باوبالا نوبقاري اوناك مهناو مهلايتغا
 ابانرب هذخلاف * ذيملت هنا نيقدصم ريغ هنوقتي مهلك اوناكف ذيمالتلا قصالي نا لواح ميلشروا يلا سلوب ءاج املو
 . مهعم راصف 0 عوسي مساب قشمدب رهاج فيكو هملك هناو قيرطلا يف برلا رصبا فيك مهثدحنو لسرلا يلا هلخداو

 * هولتقي نأ اومارف مهرجاشيو نينانويلا بطاخ# مهعم راصف عوسي برلا مساب ارهاجبتو د* ميلشرواب اجراخو الخاد
 ليلجلاو ةيذوهيلا نادلب يف تنناك يتلا سيانكلاو * سوسرط يلا هولسراو ةيراسيق يلا هوردحا كلذب ةوخالا ملع ناف

 يلع اعوضوم .اانا همسا الجر كانه دجوف » دل يف نينطاقلا نيسيدقلا ةوخالا يلا ردعنا ةروكذهلا عضاوملا ةفاك يف

 ائيباط اهمسا ام ةذيملت افاي يف تاكو * برلا يلا اوداعف هنورسو ادل نينطاقلا ةعامج هرصباو * نيعلا يف

 مايالا كلت يف اهنا ضرعف د اهلمعت تناك تاقدصو ةحلاص الامعا ةولمم تناك هذه ةلازغ اهمسإ مجرتي يتلا
 هيلا أولسرا أاهمف سرطب نأ كيعالتلا عسسل املف افاي براقت دل ةنيدمو 3 ةيلعلا ف أاهوعضوو اهولسغن تنتتامو تمضرم

 اجراخ نبلك سرطب نهجرخاف * نهل ابلمعت ةيبظلا تناك يتلا بايثلاو لالا هايا تايروم تايكاب لمارالا ةفاك
 اهلوانف * تسلجف سرطب ترصباو اهينيع تمعتفف يموق اًئيباط اي لاقو دسجلا يلا تمفتلاو يلصو هيتبكر ينحاو

 نوريثكو اهلك افاي ةنيدم يف افورعم ربخلا اذه راصو * ةيح مييدل اهماقاو لمارالاو نيسيدقلاب تدوص مث اهضهناو هدي

 ٠ * عابدلا ميس دنع ةريثك امايا افاي يف ماقاو * برلاب اونمأ.

 رشاعلا لصفلا

 هللا نم افياخو انسح انيدتم # ةيلاطيالاب ةبقلملا ةفارعلا نم يام سيير سويلينرك همسا لجر ةيراسيقب ناكو
 ةعاسلا دنع ارهاظ ارظنم رصباف : نيح لك هللا يلا اعرضتمو بمعشلا يلع ةريثك تاقدص اعناص هلزنم لها ةفاك عم
 هل لاقف يديس اي رمالا امن لاق افياخ راصو هلمات املف * سويلينرك اي هل الياقو هيلا الخاد هللا ثالم راهنلا نم ةعساتلا
 * سرطبب بقلملا نميس رضعتساو الاجر افاي يلا نآلا لسراف *امياد اركذ هللا مادق تدعص دق كتاقدصو كاتاولص
 فرصنا املف * لمعت نا كل يغبني ام كل لوقي اذه رجلا دنع هلزنم نميس همسا غابد لجر دنع فاضم وهو

 ام عيمجم) مهثدحو # هنوتباثي نيذلا نم ةنايدلا نسح يدنجت#و هديبع نم نينثاب توص سويلينرك ةبطاخ# نع تامل
 ليق دنع يلصي مطسلا يلا سرطب دعص ةنيدملا اوبراق دقو قيرطلا يف نيشام مه امنيب دغلا يفو # افاي يلا مهلسراو هل
 ءامسلا رصباو * ةصخش هيلع تطقس ماعطلا نوعلصي كيالوا امئيبو لكءاي نا رثاو اريثك عاجو د ةسداسلا ةعاسلا

 عبرا تاود لك اهيف ناكو * ضرألا يلع ةقلعمو اهفارطا عبراب ةطوبرم ةميظع ةينبسك هيدل اطباه ام ءاعوو ةحوتفم
 بر اي ةتبلا ال سرطب لاقف * لكو مبذا مق سرطب اي توص هيلا راص # ءامسلا ريطو باودلاو شوحولاو ضرألا
 ٠ * تننا اهسجنت ال هللا اهرهط دق يتلا ءايشالا اضيا ةيناث ةرم توص هيلا راصف ه# اسند الو اسجن طق تكا ام يننال
 هرصبا يذلا ايورلا نوكي اسع اذام نا هتاذ يف سرطب راح لاف # ءامسلا يلا اضيا .اعولا دعصو الث راصرمالا اذه

 ناك نا نوريختسي اوتوص مث »* بابلاب اوفقو دقو نميس لزنم نع نولسي سويلينرك مهلسرا يذلا لاجرلاب اذا
 ,نكل * كنوبلطي لاجر هثلث حورلا هل لاق ايورلا يف اركفتم سرطب امنيبو # انهاه افاضم سرطيب بقلملا نميس
 يذلا اذناه لاق لاجرلا يلا سرطب لزن املو. * مهتلسرا انا ينناف اع ءيشل مسقنم وا باترم ريغ مهعم لزناف مق

 دهشي هللا نم فياخو قيدص لجر ةياملا سيير سويلينرك اولاقف + مترضح هلجا نم يذلا ببسلا ام هنوبلطت
 هناو * كلاوقا كنم عمسيو هلزنم يلا كرضعتسي نا هرماي سيدق كلالم هيلا يحوا نوهيلا ةما لك لصفلاب هل
 يلا اولخد ذيادغو #* هعم اوبهذ افاي نم نيذلا ةوخالا نم موقو مهعم سرطب جرخ دغلا فو مهفاضاف مهلخدا
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 سرطب لوخد ناح املف د هيلا نيفاضملا هياقدصاو هيابسنا ةفاك يعدتسا دق مهرظتني سويلينرك ناكو ةيراسيف
 مجوف لخدو هبحرو # انا ناسنا اناف مق الياق سرطب هضهناط د ادجاس هيمدق يلع ايئاج سويلينرك هلبقتسا

 يذ يلا لخدي وا قسالي نا يدوبهي لجرب قيلي ام هنا متنا متملع دق مهل لاقف د هيلا اواج دق نيريثك اموق
 نا ةرجاشم الب تلبقا كلذلف * سند وا سجن ناسنا هنا دجا نع لوتا الا ينرماو هللا ينارا دقو يرخا ةليبق
 تنك ةعاسلا هذه يلا مايا ةعبرا ذنم سويلهنرك لاقتف + يومترصعتسا ةجح ةياب مكنم ربغتسا اناف يومتوعد
 اي يل لاقو #* ةيهبب ةلحس يماما فقو دق لجرب اذاف ةعساتلا ةعاسلا يلزنم يف ايلصم مويلا كلذ ين امزاص
 بقلملا نميس رصجتساو افاي يلا اذا لسراف . * هللا ماما كتاقدص تركذ دق كتالص تمعمس دق سويلينرك
 بدسلا اذهلف *# بم امب كيطاخيي ءاج اذا هناف رحجبلا دنع غابدلا نميس لزنم يف فاضم هناف سرطبب
 عّيمج نيعماس اذلك هللا ماما نآلا نورضاح لوا نهن اهف تيج دا احودمم العف تملعف دقف تنناو كيلا تلسرا

 . ه هوجولا يباح نل هللا نا ينظ بسح يلع ةقيقعلاب لاقو همف سرطب متفف #* اهلوقب هللا كرماي ينلا لاوقالا

 ةمالسلاب مهرشبي ليارسا ينب يلا هلسرا يذلا لوقلاو # هدنع لوبقم وه لدعلا لمعيو ةما لك يف هيقني نم نكل
 نم ءادب يذلا ربخ اهلك ةيذوهيلا دلب يف رياصلا ربغلاب متنا.متملع دقو * لكلا بر وه كاذ ميسملا عوسيب

 درو يذلا ةوقلاو سدقلا جورب هللا همسم نا ةرصانلا نم يذلا عوسي # انحوي اهب زرك , تلا ةيدومعملا دعب ليلجلا
 اهلمع يتلا ءايشالا عيمجب دوهشلا مه نو د هعم ناك هللا نال لاعملا مهيلع داستسا نيذلا عيمج ايفاشو انسحت
 نا هعنمو كلاثلا مويلا يف هللا هماقاف د ةبشخ يلع هرقلع نيح نوهيلا هولتق يذلا ميلشروا ينو ةيذوبيلا دلب يف
 نم هثاعبنإ دعب انبرشو هعم انلكا .نيذلا افلام هللا انماس نيذلا دوهشلا نين انل لب بعشلا عيمجلال * ربظي
 دهشي هلو , * تاومالاو ءايحالا يضاق هللا هددح يذلا وه اذه.نأ مبل دهشنو بعشلل زركن نا اناصواو يتوملا

 حور طبه لاوقالا هذهب ملكتي سرطب امنيبو # اياطخغلا ريفكت همساب ذخاي هب نموي نم لك نا ءايبنالا ةعامج
 عم اواج نيذلا عيمجو ةناتحلا يوذ نم نيذلا نونموملا لهدناو  مالكلا اوعمس نيذلا عيمج يلع سدقلا

 نومظعيو رخا تاغلب نوملكتي مهوعمس مهنال * ممالا يلعو تبكسنا دق سدقلا حور ةبهوم نأ نم اوراحو سرطب
 هانذخا امك سدقلا حور اوذخا نيذلا ءالوه دمعي اليل ءاملا عنمي دحإ! لعلا »* لاقو سرطب باجا ذيدنيح هللا

 * امم امايأ مهذنع ميقي نا هولاس ذينيح برزلا مساب أوغبطصي نأ مهرعأو « نه

 رشع يداعلا لصفلا ظ
 يلا سرطب دعص املف + هللا لوق اولبق دق ممالاو نا ةيذرهيلا دلب يف اوناك نيذلا ةوخالاو لسرلا عمس اذاف

 سرطب ادتباف * مهعم تلكاو ةفلغ يوذ لاجر يلا تلخد كنا نيلياق # ةناتغلا ووذ هب باترا ميلشروا

 ةيدبسك ام ءاعو ناك ارظنم يتصخش يف تيارو ايلصم افاي ةنيدمب تنك انا # الياق هتقايس يلع ربخلاب مهئثدحي
 تاود اهيف تمار المءاتم ابيلا ترصبت املف * يدنع يلا تءاجو ةقلعم نرق عبراب ءامسلا نم ةلزان ةميظع

 3 بر اي تملقف #* لكو مبدا مق سرطب اي يل لوقي اتوص تسعمسو .* ءامسلا ريطو هباودلاو شودحولاو عبرالا
 ال هللا اهربط دق يتلا ءايشالا ءامسلا نم ةيناث توصلا يبباجاف * سند وا سجن ,يش طق يمف لخدي مل نال ةئبلأ
 رادلاب سانا هثلث فقو اهسفن ةعاسلا كلت ينو د ءامسلا يلا اهلك تبذتجا مث اثلث راص اذه * تنا اهسهتت

 ءاوه يعم بهذو .يشل باترم ريغ مبعم ريسا نأ حورلا يل لاقف #* ةيراسيق نم يلا نيلسرم اهيف تمنك يتلا .
 الجر افاي يلا لسرا هل الياقو افقاو هلزنم يف كلالملا رصبا فيك انربخاف * لجرلا لزنم انلخدف تسلا ةوخالا

 املف # مهلك كلزنم لهاو تنا اهب صلغتس يتلا تاملكلاب كملكيسف . » سرطبب بقلملا نميس رضوتساو
 ءاملاب دمعا انحوي نأ لاق نيج برلا لوق تركذف # اميدق انيلع طبه امك سدقلا حور مهيلع طبه ملكتا تادب

 عوسي برلاب انما نا اناطعا امك ءاوسلاب انتبهوم ريظن مهاطعا دق هللا ناك نيلف * سدقلا حورلاب نودمعتس متناو
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 دق هللا لعلو نيلياق ءهللا اودجسو اوتمص بوطخلا هذه اوعمس ناف * هللا عنما عيطتسا يتح نم اناف .ميسملا
 روغلا يرشب يلا اولاج نافطصا ءارج نم رياصلا نزلا لجا نم اوتتشت نيذلا اماف # اهب اويحبل ةبوتلا ممالا ممنم

 امل نويناينركو نويسربق موق مهيف ناكو # طقف فنوهيلا الا ةزاركلا لوقب ادحا نوبطاخب ال اوناكر ةيكاطناو سربقو
 ريثك مهددع موق نعاف مبعم برلا دي تنناك» * ميسملا عوسيب مهنورشبي نيينانويلا اوبطاخ ةيكالنا يلا اولخب
 يلا فوطي ابانرب اولسراف مهلجا نع ميلشرواب يتلا ةسينكلا لها ناذا ىلا لصوو ربخ عمسف * برلا يلا اوداعو

 ناك هنال * برلا ةناما يف اوتبثي نا هبلق ديطوت فلاسب يرعو حرف هللا ةمعن دهاشو اهبلا ءاج املف- * ةيكاطنا

 بملطيل سوسرط يلا ابانرب جرخ مث د اليزج اعمج برلا يلا فاضاو ةنامالاو سدقلا حور نم ايلتممو املاص الجر
 الوا ةيكاطنا فو اليزج ابعش املعو ةلماك ةنس ةسيئكلا يف اهب ناعمتج# اماقاف ةيكاطنأ يلا هب ءاج هدجو ناف * صلوب
 سفاغا همسا مهدحا ماقف *«ءايبنا ةيكاطنا يلا ميلشروا نم ردعنا مايالا كلت ينو * نييحبسملاب نيمالتلا بقل

 ناو * كلملا رصيق سويدواك دهع يلع كلذ راصف اهلك ايندلا يف دعب اميث نوكيس اميظع اعوج نأ حوولاب فرعف
 :* هيدوهيلا دلب يف نينطاقلا ةوخالا مدع هب مهسيو هل رسيت امك ةكرب لسري نا نينموملا نم دحأ لك ذيملالتلا رمأ

 ْ * صلوبو ابانرب ديب عويشلا يلا اهنوذغني اوناكو كلد اولعفف

 رشع يناثلا لصفلا

 * فيسلاب انحوي اخا بوقعي لتقو #* ةسينكلا نم موق يلا .يسيل هيدي كلملا سدوريه طسب نيدهلا كلذ يف
 هيلع ضيق ناو #* ريطفلا مايا يف كلذ ناكو سرطب ىلع ضبق نا هيلا فاضا ذوهيلل ايضرم كلذ رصبا ذاو
 * مصفلا دعب بعشلا يلا .هدعصي نا !ديرم ةوظفحتل عابرا باحسا دنجلا نم ةعبرا يلا هملسو سبعهلا يف هلعج

 سدوريه مزّتعا نين # ةديدم ةالص هللا يلا هلجا نم برقت ةسينكلا تناك نجلا ين اسوبحم سرطب ناك ذاو
 نودضري باوبالا ماما سارحلا ناكو نيتلسلسب الولغم نييدنج نيب اميان سرطب ناك ةليللا كلت يف مهيلا هدعصي نأ
 تيطقسف اعرسم مق الياق هصهناو سرطب بنج برضف نكسملا يفرون قرشاف برلا الم هب فقو نا سبها
 جرخو #2 ينقعلاو كبوث سبلا هل لاقف اذكه لمعف كيلعن سبلاو رنزت كلالملا هل لاقو #* هيدي نم ناتلسلسلا
 البقا يناثلاو لوالا سرحضتلا اربع كاف  امانم رصبي هنا نظي ناك لب ققح وه كالملاب رياصلا نا ملعي ملو هعبتي
 * هنم كلالملا دعتبإ نيعللو دحاو عراش يف اربعف اجرخو امهل هتاذ نم مقفناف ةنيدملا يلا يدوملا ديدعلا باب يلا
 بععش ءاجر لك نمو سدوردهط دب نم ياذقنأو هكالم لسرأ برلأ نأ قيقحتا تمملع نآلا لاقو هتاد يلا سرطب داعف

 روفو نم سرطب كتوص تفرع كاف عمست ةدرو اهمسأ ةيبص تسدقت بايلا عرش املف د نييلصمو

 تشيلف تنننج دق اهل اولاقف # افقاو بابلاب سرطب نأ مهتربخاو ةعرسم تمعجر لب بابلا .مئفت مل اهرورس
 زهف #* اولهدو هورصبا اوحتف املف بابلا عرقي سرطب ثبلف د وه هكالم اولاقف وه كلذك نا اهلوق ققمت

 جرخو ةوخالاو بوقعي عيادبلا هذهب اوربخا مهل لاقو سبعلا نم برلا هجرخا فيك مهثدحو اوتكسيل هدي مهومن
 .# سرطب بئاصا اذام يرت نيلياق ريسيب سيل بارطضا دنجلا ينراص راهنلا ينا املف *رخآ عضوم يلا بهذن

 يلا فوطي ةيذوهيلا دلب نم ردحلا مث هراضحاب مهرساو مهلتقب نيناجسلا يلع مكح هدج ملو سدوريه هبلط اهلو

 . سدوريه بترف #* ةيكلملا تاقوالا نم مهتدلب توق نا لجا نم ةمالسلاو ملصلا ين يعسي نا هولاسو كلملا ةبق

 توص ال هالا توص اذه نا عمجلا فتهف # اربجتم مهبطاخو هسلمجح“ يف سلجو ةيكلم ةلح هيف سبل اسوي
 هللا لوق يمنو * تامو هلكاي دودلا راصو هلل دجفلا طعي مل ضوع برلا كالم هيرض نيهللف #* ناسنا
 ظ « صقرمب بقلملا انحوي اذخاو ةمدخلا المكا امل ميلشروا يلا اعجر صولوصو ابانربو * ادج رثكو



 ظ يناثلا لصنلا ْ

 نم دراو هناك فيفه ءامسلا نم تغب راصف * مهتيهام يلع اعيمج مهلك اوناك نيسمغلا ةرصنعلا موي مامت نو

 دحاو لك يلع تسسلجو رانلاك ةموسقم نسلا مهل ترهظو # نيسلاج هيف اوناك يذلا هلك تميبلا ءالمو فصاع ماير
 يف ناكو #* اوقطني نا حورلا مهتحنم امك رخآ تاغلب نوملكتي اوقفطو سدقلا حورلا نم مهلك اووالتماو * مبنم
 مهرثكا ردابت توصلا اذه راص املف # ءامسلا تمت يتلا ممالا نم ةما لك نم نيعرو الاجر نينكاس !ذوهي ميلشروا
 ءالويه سيلا ضعبل ميضعب نيلياق اوبجهعتو اولهدف # هتغلب نوملكتي مهعمسي ناك مهنم دحاو لك نال اعم نورطاقتي
 لهاو. مليدلاو مجتلا نحن # اهيف دلو يتلا هتغل انص دحاو لك نحن عمسن فيكف * نويليلج مبلك نوملكتملا
 انتروك ينلا ةيقيرفا يحاونو رصم ايليفنبو ايجورفاو. * ايساو سطنبلاو ايكودابكو اذوهي دلب ةريزجلا ونطاقلاو زاوهالا
 * هللا مياظع انتاغلب نوملكتي مهعمسن بدرعلاو نويشطيرقالا نوريهتسملا ىوهيلاو * ةيمور نم نورضاحلا مورلاو
 نوبعوم ءالوه نا اولاقو مهب اووزهتسا نورخآ موقو * اذه نوكي هاسع اذام ضعبل مهضعب لاقو اوريحتو مهلك اولهدناف
 نوعمجا ميلشروا نونطاقلاو ذوهيلا لاجرلا اهيا الياق مهبطاخو هتوص عفرو رشع دحالا عم سرطب ضصهنف # ةقالس
 نم ةقلاثلا ةعاسلا اهنال متنا متننظ امك يراكس اوسيل ءالوه نال # يلاوقا يلا اوتصناو افورعم مكدنع اذه نكيلف
 لك يلع يحور نم بكسا ةريخألا مايالا يف نوكيسو هللا لوقي * يبنلا ليويب لوقملا وه اذه نكل # راهنلا
 يديبع يلع يحور نم بمكساو # امالحا نوملتحي مكخويشو رظانم نورظني مكثادحاو نووبنتي مكتانبو مكوانبأو رشب
 * ناخد. ماتقو ارانو امد لفسأ ضرألا يلع تايأو قوف .ءامسلا يف ميارج منماو  نووبنتيف مايالا كلت يف يتادبعو
 برلا مساب ثيغتسي نص لك نوكيو #* رهاظلاو ميظعلا برلا موي ناوي نا لبق امد رمقلاو ةملظ سمشلا لوحتو
 يرصانلا عوسي نا لاوقألا هذه اوعمسا نويلييارسالا لاجرلا اهيأ بسعشلل لاقو سرطب ماق مايالا كلت يف * صلخ#
 هللا يارب اذه »* نوملعت متناو امك مكطسو يف هب هللا اهعنص يتلا ميارجلاو تايالو تاوقلا هللا نم مكارا الجر
 ضاحم»ا نم هصلخو هللا هماقاف * هومتلتق هب متازه اف ةمثالا يدياب مكيلا اعوفدم هومتذخا هملع فلاسو نودعلا
 هنآل نيح لك يماما برلا تيءارف تمقبس لوقيف هاخوتي نواد نأل »* هكسمي نا انيكم نكي مل هنا امب توملا

 لمهت ام كنا #* ءاجرلا يلع نكست اضيأ يترشبو يناسل .يبتبيو يبلق حرفي اذهل  عرعرتا اليل سادس نم
 ةوخالا لاجرلا اهيا * كهجوب ارورس ٍنولمت ةايعحلا قرط ينتفرع * يلب نياعي كراب لذبت الو ةيوابلا يف يسفن
 امناو ه#* مويلا اذه يلا وه اندنع هربقو نفدو يوت دق هنا ءابالا سيير دواد نع ةرهاجم مكل لاقي نا نكممل هنأ

 يلع نلجأ ةرشبلاب ةصتخملا هوقح ةرمث نم ميسملا ميقي هنا مسقب هل, بفلح هللا نأ ملع ذاف ايبن ناك
 * .ىلب هترشب يرت الو ةيوابلا يف ثرتت مل هسفن نأ ميسملا ةمايق نع كلد فرعف قبس آنا ملكت ”» ةيسرك

 ىرم ةؤخأ نيح سدقلا حور دعوم بكس هللا نسميب اذا عفترا املو د هل !دوهش انلك يذلا هللا هماقأ عوسي اذه

 يبرل برلا لاق لوقي ىذا تداوامسلا يلا دعصي مل دواد نال * هومتعمسو نالا متنا هرمتنياع دق يذلا اذه بال
 اغيلب املع ليارسا تيب لك اذا ملعيلف * كييمدق ءاطرم تمحت كءادعا عضا نا يلا * ينيمي نع سلجا
 اولاقو مهبولقب اوعشخت ةوعمس اف »ب |سيلسمو أير هنيعب متنا هومتبلص يذلا هسفن اذه عوسي لعج دق هللا نأ

 مساب مكنم دحاو لك غبطصيلو اوبوت سرطب مهل لاقف #* عنصن ادام انتوخا لاجرلا اهيا لسرلا يتابلو سرطبل
 . ىعبلا يف نيذلا عيمجلو مكدالالو وه مكل دعوملا نآل + سدقلا حور ةبهوم نوذخاتف اياطغلا نآرفغل ميسملا عوسي

 ليجلا اذه نم اوصلخا الياق مهيلا عرضتو هذه نم رثكا رخا لاوقاب مهدشانو # انهالا برلا مهوعديس نيذلا يصاقلا
 اوناك» * سفن فلا ثلث مويلا كلذ يف نيئسوملا يف دازو اوهبطصاو طاشنب هلاوقا اولبق مهنم اءوق ناو * بعصلا
 تراص ةريثك .ميارجو تايا نلل فوخ سفن لك يف راصو * تاولصلاو زبخغلا رسكو ةكرشلاو لسرلا ميلعت نيتباثم
 مهتايدق نوعيبي اوناكو #* ةكرتشم ةماع مهل تناك ءايشألا لكو اعم نيقفتم اوناك مهلك أونما نيذلاو * لسرلاب



 قي يكد الإ جا اج يعلو جات ام رادقم يلع ةعامجلا نيب اهنوعزويو مودعتماو

 " م موي لك نيصلخملا ةسينكلا ف دي ا

 ثكلاثلا لصفلا

 ناك هما فوج ذنم جرعا اناسنا ناو + ةعسانلا ةالصلا ةعام يف لكيهلا يلا انيدحت ادنم انحويو سرطب ناو
 ناف * لكيهلا يلا نيلخادلا نم ةقدص يدحجسيل يببلا بابلاب بقلملا لكيبلا باب دنع موي لك عضوين لمح
 رظنا الاقو انحوي عم سرطب هيف سرفتف #* ةقدص امهلاس لكيهلا يلا لوخدلا يلع نيمرتعم انحويو سرطب رصبا

 لب يدنع نادجوي امف بهد وأ ةضف امأ سرطب هل لاقف #* ءايش امينم ذخاي نا الموم امهيلأ يغصاف # انيلا

 يفو هماقاف ينميلا هدي كسسمو * شماف مق يرصانلا ميسملا عوسي مساب هايا كيطعا كاذ هكلما يل يذلا
 ايشام لكيهلا يلا امبعم لخدو يشمي قفطو ابثاو ضهنو * هيبعكب ةطيعصلا لصعلاو هامدق تددشت نيحلا
 اسلاح ناك يذلا وه هنا هةوفرعو * هللا مبسي ايشام بمرعشلا ةفاك هرصباف * هللا مبسيو ارطخمتم بني

 اكسمتم ينشملا جرعألا امنيبو #* هل ضرع امم اريعتو الوهد اوبعوتساف يببلا لكيهلا باب دنع ةقدصلا يدتج

 سرطب مهرصبا كاف * نيلهدنم ناميلس ناوطصاب بقلملا ناوطصألا يلا بععشلا ةفاك مهيلا رضاح انحويو سرطبب

 اننيدت لامجب وا انتوقب انناك انيف نوسرفتت اذاملو اذه نم متبجممت اذامل نويلييارسالا لاجرلا اهيا بعشلا باجا
 سملاليب ة ةرضح هومتركناو ةومثعفد يذلا عوسي هنباأ دمع انيابا هالل بوقعيو قمسأو ميهربا هالأ * يشمي اذه انلعج

 ةايعلا .ادبم متلتقو # الوتاق الجر مكل بصهوي نا متبلطو ئيدصلاو سودقلا متنا متركناف د هقالطاب كاذ مكح ذا
 ةرمتدهاشو هومتيار دق يذلا اذه ددشت همساب ناميالابو * هل ادوهش نعن يذلا يتوملا نم هللا هماقا يذلا اهرصنعو
 ام متلمع ةلاهجب مكنا تملع دق يتوخا اي نلف #* مكتعامج ةرضحب ةحصلا هذه هتمنم هب هتناماو همسا هدياو
 * اذكه اهلمكا ميسملا ملا. نع هيايبنا عيمج مغب اهب دعو يتلا ديعاوملاف هللا اماف #* مكءاسرر لعف امك متلعن
 مكيلا لسريو * برلا هجو نم ةحاينلاو ةحارلا تلقوا مكيفاوت اميكل مكاياطخ اهمتل هللا يلا اوعجراو اذا اوبوتف
 ملكت يتلا لاوقالا ريام لامك تبنت تاقوا يلا ءامسلا هلْبقي نا بصي يفلا * صالغلل دعتسملا ميسملا عوسي
 ايبن مكتوخا نم مكل ميقيس مكهالا برلا نا ءابال لاق يسوم نآل * رهدلا ذنم نيسيدقلا هيايبنا رياس مفب اهب هللا

 ءايبنألا اودب مه متناف # مايألا هذه نع اوربخاو اوملكت مهلك هدعب نيذلاو ليومص ذنم .ايبنألا عيمجو د اهبعش

 هنبا هللا ماقا الرا مكلف * اهلك ضرالا ليابق كرابتت كعررب ميهربال الياق انءابا هب هللا دهاع يذلا دهعلا دالواو
 ش + مكرورش نم مكنم دحا لك لعترا اذا مككرابي هلسرا ذا عوسي

 _ عبارلا لصفلا

 قرطغا تنعدلا ايها نيعسرعم ه2 ةنانانزلاو لكريلا ومار تيا اير تقر بعنلا نانطاخت امن امتينو
 نوريشكو د ءاسم ناك تنقولا نال دغلا يلا لاقثعالا ين امهيلعحو امهيلع مهيديا اوعضوف »* يتوملا همايقب عوسيب

 ءاسورلا عمتجا دغلا يف راص املف #* فالا ةسمّ رادقم نيئموملا سانلا ىددع راصو اودمأ امهلاوقأ اوعمس نيذلا نم

 ةساير سنج نم اوناك نيذلا ةعامجو سردنكسالاو انحويو افايقو ةذهكلا سيير نانحو »* ميلشرواب باتكلاو خوبشلاو
 نم سرظب ءالتما ذينيح“ .* اذه.ءامتنا امتعنص مسا ياب وا ةوق باب امهوصعفتساو طسولا يف امهوماقاف * تونهكلا
 ناسنا يلا لصو ناسحا يلع مكاهأ مويلا نحن انك نيل * ليارسا خويش ايو بسعشلا ءاسور اي مهل لاقو سدقلا حوز

 ىإ



 نووانبلا متنا هومئلذر يذلا رجبعلا وه كاذ * احيا افاعم مكطسو يف اذه ماق هب يتوملا نم هللا هماقا يذلا متنا
 هب الا صلختا نا بجي سانلل يطعم رخا مسا دجوي الو رخاب الل دحاب صالخلا سيلو #* ةيوازلل اسار رياصلا
 امهنا امهوفرع نا اوبجعف نايماو باتكلا نافرعي ال نالجر امهنا اونقيتو انحويو سرطب ةرهاج“ اورصبا ناف * هدحو
 جراخ اجرخي نا اورماف * اهب امهنوضقاني ةجح مهل نكي ملو افقاو امهعم يفتشملا لجرلا اودهاشو * عوسي عم اناك
 . اهفرع .دق ةحارج امهب تراص دق نا اما نيلجرلا نيذهب لمعن اذام * نيلياق ضعب عم مهضعب رمتياو عمجملا
 امهندهنلف اريثك بعشلا ين اهربخ يمني اليل نكل # اهراكنا انثكمي امو ارهاظ كلذف ميلشرواب نينطاقلا لك
 مساب املعي الو ةلمجلاب اقطني الا امهوصواو امهوعدتسا مث * سانلا نم ادحا اضيا مسالا اذهب ابطاخت الا امهدعوتنو
 اومكحاف هللا نم رثكا مكنم عمسن نا هللا مادق اطسقم ارما نكي نا نيلياق انحويو سرطب مهباجاف * عوسي
 اودجحي مل ىلا امهرفرصاو امهودعوت مهناو #* هانعمسو هانياع امب ملكتن الا اننكمي ام نحن انناف + انيلع كلذب
 يذلا لجرلا نآل *رياصلا بجملا يلع هللا اود مهلك مبهنال بعشلا لجا نم امهنوبذعي فيك امهيلع ةججح
 .اسور امهل هلاق امب مهاربخف امهلها يلا البقا اقلطا املف * ةنس نيعبرا نم رثكأ هل تناك هذه افشلا ةيا. هيف تراص
 ضرالاو .ءامسلا يرابلا هلالا وه تننا ديسلا اهيا اولاقو اتوص هللا يلا مهلك اوعفر كلذ اوعمس نيف * خويشلاو ةنهكلا
 ضرالا تلولم #* ليطابا بوعشلا تذهو ممالا تبغش اذامل كلاتف دواد مفب لياقلا # اهيف يتلا اياربلا ةفاكو ارحجلاو

 عوسي سودقلا كندبا يلع ةقيقعلاب عمتجا دق هنال +« هحيسم يلعو برلا يلع اعيمج اوعمتجا ءاسورلاو اوماق

 . * ةرهاجع لكب كمالك اوملكتي نا كلديبع منمأو مهتاليوهت يلا كرظني لبقا ببر اي نآلاف * هتروريص تددع

 اوناك يذلا عضوملا لزلزت اولسوت فاو * سودقلا عوسي كنبا مساب ميارجو تايا ريصتف ءافشلا يلا ثدي اطساب

 اسفنو اهلق اوناك اونما. نيذلا ةعامجو : + ةرهاجب هللا مالك اوملكتو سدقلا حور نم مهلك اوالتماو نيعمتج“ هيف
 ناكو »* ةعاشم مهدنع تنناك اهلك ءايشألا لب هل صاخ هنأ مهل يتلا نم هيل نع مهنم دحأ لوقي ناك امو ةدحاو

 مهيف نكي ملو * ةميسج ةمعن مهلك مهيلع تنناكو ةميظع ةوقب ميسملا عوسي ثاعبناب ةداهشلا نوئهربي لسرلا
 يدل اهنوعضيف + تاعيبملا نامثأ نوبلجحو اهنوعيبي اوناك لزانم وأ اعايض نوكلتمي اوناك نيذلا عيمج نأل جاتحم
 ابانربب بقلملا لسرلا نم سيسوي ناو #* هيلا جاتحي ام رادقتم يلع دحاو لك اهبنم يطعيل لسرلا مادقا
 دنع هعضوف لاملا بلجو اهعابف لقح هل تناك * سنجلا يسربقلا يويللا ةيزعتلا نبا مجرتم همسا يذلا
 035 لسرلا مادقأ

 | سماخلا لصفلا
 اوزج مدقو هتءارمأ نم ملع نع هنمث نم قرسو ناخو # هعاطقا عاب هتءارما اريفص عم اينئح همسا ام الجر نأو

 نمث تنقرسو سدقلا حورل بذكت نأ كبلق ناطيشلا ءالم !ذامل اينئح اي سرطب لاقف * لسرلا مأدقأ دنع هعضوف ام
 اذه كبلق يف تمعضو اذاملف تمناك كناطلس يف تمعيب ذاو كل ةيقاب تناك اهءاقب يدم تسيلا. + ةعيسلا
 نيذلا عيمج يلع ميظع فوخ راصف يفوتف طقس لاوقالا هذه ايننح عمس اذاف #* هلل نكل نسانلل بذكت مل رمالا
 هتءارما تملخد تاعاس كلث ةفاسم دعب راصف # هونفدو هولهحو ةورتسف ثدادحالا ماقف # رابخألا هذه اوعمس

 * رادقملا اذهب معن تلاقف ةعيصلا امتعب رادقملا اذهب اذه يل يلوق سرطب اهباجاف *راص امب ملعت نا ريغ نم

 فو * كنوجرختسو بابلا يلع كلجر اونفد نيذلا لجرا اه برلا حور رابتخا يلع امتقفتا !ذامل سرطب ابل لاقف
 .فوخ راصو # اهلجر دنع اهونفدو اهولمعت ةتيام اهودحو ثادحالا لخد املو توتو هيلجر دنع تمطقس لاهلا

 يف ةريثك. تاياو ميارج لسرلا يدياب تراصو + بوطغللا هذه اوعمس نيذلا عيمج يلعو اهلك ةعامجلا يلع ميظع
 بعشلا ناك لب مهقضالي نا يرجتب دحا نكي ملف مهيقاب امو * ناميلس ناوطصا يف نوعمجا مهلك اوناك» بعشلا



 نوبلجت اوناك عراوشلا يف مهنا يتح #* ةريثك ءاسنو لاجر ةرثك نودادزي برلاب نوئسوي نيذلا ناكو * مهمظعي
 يجن ناكر * مهدحا يلع هلظ يبفي نا راص ولو سرطب مهب زاتجا اذا اميكل تافحتو ةرسا يلع مهنوعضيو ينرملا
 مهلك نوربي اوناكو ةسجنلا حاورالا نم نيذومو يمقسب نيياج ميلشروا يلا مهب ةطيحفلا ندملا لها رثكا مهعم

 مهيديأ أوعضوف * ادسح نيولمم ةقدانزلا ةقرفو قاقش يف اوناك نيذلا عيمجو ةنبهكلا سيير ضهنف . * نوعمجا
 اوقلطنا #* مهبل لاقو هنم مهجرخاو سبحلا باوبا ليللا يف هللا كالم متفف * ةماعلا يف مهوسبحو لسرلا يلع
 املف اوملعو رحسلا لبق لكيهلا اولخد هلوق اوعمس ناف # ةايعلا هذه لاوقاب عمجا بسعشلا اونملكو لكيلا يف اوفقو

 * مهورضح# سبعلا يلا اوذفناو ليارسا ينب نم ةخوخبش يذ لكو عمجلا اوعدتسا هعم نيذلاو ةنهكلا سيير لبقا
 لكب الوفتم سبحلا اندجو اننا نيلياق * مهوربخاف_ مهيلا اوداعف سبعلا يف مهودجي مل ناوعالا هيلا .ءاج املف
 لكيهلا ريماو نهاكلا لوقالا هذه عمس ناف * ادحا هنطاب يف دجن ملو هانهتفف باوبالا ماها افوقو سارهلاو قاثيتسا

 مه سبعا يف مهومتعضو نيذلا لاجرلا نأ مهربخاف دحاو ءاجن # اذه راص فيك مهرما يف اوريعت ةنبكلا ءاسورو
 بعشلا نم اويشخ مهنال ابصغ ال مهررضحاف ناوعالا عم ريمالا يضم ذينيح »* بعشلا نوملعي نيفقاو لكيهلا يف

 هومتقلع دا متنا هومتلتق يذلا عوسي ماقا انيابا هلل * سانلا وأ رنكا هللا عاطي نأ بجي لها اولاقو لسرلاو سرطب

 هذهب دوهش مه نحنو # اياطغلا مفصو ةبوت ليارسا هب احنام هنيميب اصلخصو اسيبر هللا هالعا اذه * ةبشخ
 د مهولتقي نأ اورمتياو ةرارمب اهربعصتسا هذه اوعمس املف » هنوعيطي نيذلل هللا هحمتم يذلا سدقلا حورو لاوقألا

 جراخ لسرلا اوجرخ نا مهرماف بسعشلا دنع مركم سومانلا ملعم لييلاماغ همسا عمجلا نم يسيرف ناسنا ضبنف
 ' ءالوه رما يف اولمعت نا نومزتعت اذام مكتاذ اولمات نويلييارسألا لاجرلا اهيا مهبل لاق مث #* اريسي انيح عمجلا
 ةيامعبرا مهددع لاجر هيلا يمتناو ليلج ناسنا هنا هسفن نع لياق سادوث ماق مايألا هذه لبق نأل »* سانلا

 هللا نوبراحت اودجوت اليل هنوضقنت مكنكمي امف هللا نم ناك نإو * ضقتنيف سانلا نم ناك نا لعفلاو يأرلا اذه
 داجت نم اوفرصناف د مهوقلطاو عوسي مساب اوملكتي آلا مهوصوأو مهوبرضف لسرلا اوعدتساو هيارل اونعداف + هنومواقتو

 لزنملا ينو لكيهلا يف راهنلا لوط اورتفي ملو * عوسي مسا لجا نم اوناهي نا اوقعتسا مهنا نيرورسم لفعل
 ظ * ميسملا عوسيب نورشبيو نوملعي

 ظ سداسلا لصفلا ظ
 ةءدغلا يف نيب يردزي مهلمارا نال ذوهيلا ىلع نيينانويلا نم رمدت راص .ذيمالتلا اورئاكت امل مايالل كلت ينو

 مدختو هللا مالك لمس نا انيضري امم اذه سيل مهل أولاقو ذيمالتلا ةعامج رشع ينثألا يعدتساف * موي لك ةرياصلا
 ميميقنف ةمكحلاو سدقلا حور نم نيولمم ةعبس لضفلاب مهل !دوهشم الاجر ةوخالا اهيا مكنم اوبختلاف * دياوملا
 نافطعا اوراتخاو اهلك ةعامجلا ماما ايضرم لوقلا راصف  ةزاركلا ةمدخو ةالصلا نهن تبائثنو # ةجاحلا هذه يلع
 » ريهتسملا يكاطنالا الوقينو نانامربو نميطو روناكينو سروخوربو سبليفو سدقلا حور نمو تاكا نع اولمم الجر
 ريثك عمجو ادج ميلشرواب ذيمالتلا ددع رثاكتو هللا لوق يمنو * مهيديا مهيلع اوعضو اولص لاو لسرلا ماما مهوماقأو
 2 ةميظع ميارجو تايأ بعشلا ف لمع ةوقلأو ةنامألا نم اولمم ناك نأ نافطصأو * ةنامالا اوعاط هنهخلا نس

 ملو #* نافطصا نواداجي ايساو رغثلا نمو نييناردنكسالاو نيينانركلاو نييئنرقلاب بقلملا عمجلا نم موق ضبنف
 تاوذ الاوقا املكتم هانعمس اننا نولوقي الاجر ذينيح اوبلوتف * هيف قطني يذلا حورلاو ةمكحلا اومواقي مهنكمي



 يلعو سدقملا عضوملا اذه 7 ءارتفأ كارد 0 .اقطان را ام 0 اذه نيلياق ةبذك | دوهش لع ماتا
 * يسوم .اهاناطعأ ينلا ضيارفلا لدبيو عضوملا اذه ضقني كلاذ يرصانلا عوسي نا الياق هانعمس اننأال #* ةعيرشلا
 #* تام هجوك ههجو اورصباف عمجملا ين نيسلاجلا بعشلا ةعامج هيف سرفتف

 عباسلا لصفلا

 ربظ دجملا هالا اوعمسا .ابالو ةوخالا لاجرلا اهيا لاقف * نوفصي ام يلع لاوقالا هذه يرتا ةنهكلا سيير لاقف

 ماهو كاسنج يوذ نمو كضرا نم جرخا هل لاقف * نارح نكسي نأ لبق ةريزجلا يف ناك ثيح ميهربأ اديبال
 هذه يلا هلقن هيبا ةافر دعب كانه نمو نارح نكسف نيينادلكلا ضرأ نم جرخ ذينيح * اهكيرا يتلا ضرآلا يلا

 هلسنلو هل اظح اهايا هيطعي نا هدعوو مدق .اطوم الو اًثروم اهيف هيطعي ملو # متنا نالا اهومتنكس دق ينلا ضرال
 عبرا هب نورضيو هنودبعتسيو ةبيرغ ضرأ يلا اراط انكاس هلسن نوكيس نا اذكه هللا ملكتو د* دلو هل نكي ِس هدعب

 * عيضوملا اذه يف يننودبعيو نوجرخيس بوطغلا هذه دعبو هدبعتست يتلا ةمالا نيدا انا هللا لاقو + ةنس ةيام
 رشع ينثالا دلوا بوقعيو بوقعي دلوا قعاو نماثلا مريلا يف هنتخو قحما دلرا كلذ دعبو ةناتخلا قثوم هاطعاو
 ماما هحنمو همومغ عيمج نم هذقناو * دعم هللا ناكو رصم يلا هوعابف فسوي أودسح ءابالا ,اسورو #» ءابآلا ءاسور

 ناعنكو رص ضرا رياس يلع عوجلإ ءاج مث د اربدم هلك هلزنمو رصم يلع ةماقاف ةمكحو ةلالج رصم كلم نوعرف
 ةعفدلا فو # الوأ انءابا لضرا ةطنح رصمب نا بوقعي عمس لاف # اعبش انوابا دج ملو ةموظع ةقيضو اديدش

 بوقعي هابا يعدتساف فسوي لسراف #* اروهشم نوعرف دنع ارهاظ فسوي سئج راصو ةتوخا فسوي فرع ةيناثلا

 يف اوعضوو ماسيش يلا اولقنو # انواباو وه وتو رصم يلا بوقعي لزنف #* اسفن نيس تحسم يود لكو
 هب هللا مسقا يذلا دعوملا نامز اند املو * ماسيش نب روصاح ينب نم ةضف نمثب ميهربا هعاتبا يذلا ربقلا
 ا ا 00 ل ا 0 و ا وا

 لاوقالا يف راصف نييرعملا ةمكح رياسب يسوم بداو ١ * اذبا اهل هتبرف نوعرخ ةتبا هتذخا نط املذ هارون

 مهدحأ رصباف * ليارسا ينب هتوخا دبعتي نأ هملقب رطخ ةنس نيعبرا ةدم هل تلمك املف »* اردتقم لاعفألاو

 اسالخ مهن هديب هللا نا نيملاع نوهقفيس هتوخا نأ اناظ * يرصملا لتقو 2 رصنتاب رورضعلا عتنلاف امراكم

 متنا لاجرلا اهيا الياق .ملصلاو ةملاسملا يلع مهظفعحم نومصاخت# اوناك نا مهل رهظ لبقملا مويلا ينو * اوهقفي اداملف

 ديرت كلعلا # امكاحو اسيير انيلع كماقا اذ نم. الياق هبيرق ملاظلا هدصف د اضعب مكضعب ملظي اداملف ةوخا

 اداو * نائبا اهب هل راصف نيدم ضرا يلا ايراط راصو مالكلا اذبل يسوم برب + يرصملا نما تلثق امك يلحقت

 يسوم اهرصبا املف #* ةمحسوعلا ران بيبل يف اديس روط ةيرب يف برلا كالم هل ربظ يرخا هنس نيعبرا لمكتسا

 داللو قسما هالو ميهربا ه2ا كيابا هالاوه انا »* برلا توص هيلا راص هلمءاتيل مدقت داف رظنملا نم بهعت

 هيف تمفقو دق يذلا عصضوملا ناف كليلجر اذح للحا هل لاقف * لماتي 'نأ رتجحي ملف ادعترم يسوص راصف بوقعي

 يلا كلسرال ماهف مهذقنال تلزنف مهدهنت تمعمسو رصمب يذلا يبعش ةرضمل ارظن ترظن دق * ةصدقم ضرا وه

 ديب ايدانو اسيير هللا لسرا هايا انيلع امكاحو اسيير كماقا نم نيلياق هوركنا يذلا اذه يسومف * نآلأ رصم

 ةيربلا ينو رمحالا رحبلا ينو رصم ضرا يف ميارجو تايأ حرتجا لا مهجرخا اذه د ةجسوعلا يف هل رهاظلا كاملا

 اذه ا ل ا و ا ياا بن ا لالا * ةنس نيعبرا ةدم

 + اهانيطعيل ةيح الاوقأ لبتقا تللذ عمو انيس روط يف هملك يذلا تلالملا عم رفقلا يف ةعامجلا يف رياصلا وه
 ههلا انل عتصا نورهل أولاق آنا * رصم نأ مهبلقب أوداعو هردعبأ مهنكل ايا نيعياعم اونوكي نأ انوابا رثوي مل يذلا

١ 

. 



 .كلت يف لججلا اولمعو + هنم ناك اذام بفرعن ام رصم ضرا نم انجرخا يذلا اذه يسوم ناف انماما نومدقتي
 :.ىثودوعخ# 3 . هيك امك ءامسلا دنح نوديبعي مهملسأو هللا عجرف + مهيديأ لامعأب [ورشبتساأو مئصلل ةيعت أوعفرو مايالا

 مكهلا مجنو خرلوم ةلظم متذختا ذا رفقلا يف ةنس نيعبرا ميابذو اياحن يل متبرق مكلعلا ليارسا لا اي ءايبنالا
 :ةيريلا يف انيابال ةدابشلا ةميخ تمناكو #* لباب قوذ مكتنكسأو تالحو امل أ,دجستل اهومتعنص يتلا موسرلا نافار ْ

 عوشي ع عم ةوفلخ ذا انوابا ابلخدا يتلا # دار يذلا مسرلاو دجلا يلع اهلمعي نا يسوم بطاخ يذلا اهبتر امك
 دج نأ بلطو هللا 8 ةلاد دجو يذلا # دواد مايا يلا انيابا هاجت نم هللا مهاصقا نيذلا ممالا ظح يف
 لوقي | امك يديالاب ةع ربضملا .لكاببا يف نكسي نا يملا نكل * اتيب هل انتبا ناميلسو 0 اب

 امياد اد يلا ١ 57 0 'يناقا مهناذاو عيبولت هةنوتخملا ريغو  مهقانعأ ةبعصلا اهيا اهلك اياربلا هذه تقلخ 0
 مكنأ مترص يذلا ىيدصلا دوروب اوربخاف اوقبس نيذلا اولثقو مكوابأ ةودرطي مل ٠ ءايبنالا نم نم مكيابا ريظن مناف

 هذه اوعمس لاف د اهنوظفحت لو ةكيالملا تابيترت يلع ةدوروملا ةعيرشلا متذخا يذلا #» هيلتاقو هيعفاد نألا

 .امسلا و ةرظن عفر 0 جور نم امم ناك داو » هيلع م أورصو اديه تمضمو اهوبعصتسا 2

 صولوص ناكو 00 لاق فاو يشل هذه ميل م3 ير ( امي انزع فدي هي رتبكر 0

 * هلحقب ارورسم

 نماآنلا لصنلا

 الخ ام ةرماسلا ينو اذوهي يرق يف مبلك اوددبتو مهلشرواب يتلا ةسينكلا يف اميظع ادابطضا مويلا كلد يف راصو
 لخدي ناكو ةسينكلا دسفاف صولوص اماف # اميظع احون هيلع اوعنصو ىوعرو لاجر نافطصا لمه #* طقف لسرلا .

 ردحناف  ةزاركلا- لوقب نورشبي اوربعف اوتتشت نيذلا اصف * سبها يف مهلعجبف ءاسنو الاجر جيرخيف تويبلا
 - نودهاشيو اهنوعمسي سبليف لاوقأ يلا أعم مهعومجو مهلك اوغصاف + ميسملاب مهدنع زركو ةرماسلا ةنيدم يلا سبليف

 مهنم جرختو اميظع اتوص حرصت يمناك ةسهن مورا مهيف تناك نيذلا نم نيريثك نال » اهلمعي يتلا ,ميارجلا
 هفلس دق ناك نميس همسا اناسنا ناو .* اميظع ارورس ةنيدملا كلت ين راصو + ريح نارك ينمز نوريشكو
 نسم هيلا نوغصي اوناكو * اميظع اناسنا هنأ هسفن نع الياق .ةرماسلا ةمأ تمهبسو ارحاس .ةنيدملا كلت يل هماقم

 دق ناك ليوط نامز ذنُم هنا لجا نم هيلا نوغصي اوراصف #* ةميظعلا هلل ةوق وه اذه نيلياق مهريبك يلا مهريغص
 "+ ءاسنو لاجر اوغبطصا ميسملا عومي مساو هللا كلم نع هلاوتاب سبليف مهرشب اذا اونمأ املف * هرامساب مهتهبا
 نيذلا لسرلا عمس لاف * هب ةرياصلا تايالو تاوقلا يري دا ريهت# سبليف رباثم ناكو دمتعاو نما هةسفن نميصسو

 نا نيلبتبم مهيلع ايلص مييلا الزن املف  انحويو سرطب ميهلا اولسرا هللا لوق اولبق دق ةرماسلا لها نا ميلشرواب
 » طقف ميسملا عوسي مساب اوغبطصأ دق اوناك مهنأل مهنص دجاو يلع الو لح نكي مأ حورلا نآل * سدقلا حور اوذخاي
 مدق سدقلا حو يسع ع لسرلا يديأ عصوب نأ نميس رصبا املف * سدقلا حور اوذخاف مهيلع امبيديا ذينيح- اعضوف
 سرطب هل لاقف * سدقلا ور ذخاي هيلع يدي عضا نم لك اميكل ناطلسلا اذه ينايطعا الياق ه* الاوما امبل
 اذه يف ثيرروم )ف ظح كل سيلف د لاوملاب ينتقت هللا ةبهوم نأ تشنظ كنال كللبلل كععم نكتلف كتضن
 كل مفصي هلعل ناك نا هللا يلا بلطاو هذه كلتليدر نم !ذا بت # هللا ماما ايوتسم سيل كبلق نال لوقلا

 ىلا يلجا نم امتنا ابلطا لاقو نميس باجاف ملظلا امابرو مقلعلا ةرارم ايواح ثلرا ينال * كبلق نونظ
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 اعايض ارشب نا دعب ميلشروا يلا اداع هللا مالك مهابطاخو مهادشان املف # امتركذ امم .يش ينفداصي اليكل برلا

 نم ةردعنملا قيرطلا يف راهنلا فصن يف بهذاف مق الياق سيليف ملك برلا كالم ناو #* ةرماسلا دلب نم ةريثك
 ةشبعلا ةكلم سيكادتق هتبتر ردتقع يصخ ىشبح ناسناب !ذاف بهذو ضهنف #* ةرفق ةيرب هذهو ةزغ يلا ميلشروا

 ءايعشا باتك ءارقي هتبكرم يف اسلاجو ادياع ناكو # ميلشروا يف دج ءاج اهسفن ةكلملا ةنازخ يلع افرشم ناكو
 يبنلا ءايعشا باتك ءارقي هعمس سبليف رضاح اداف # ةبكرملا هذه قصالف مدقت سبليفل حورلا لاقف + يبنلا

 دعصي نأ سبليف ىلا عرضت مث دحا يندشري ملو كلذ ينكمي فيك هل لاقف #* هءارقت ام فرعت كلارتا هل لاقف
 لمعلاك هل توص الو فورخلاك .مبذلا يلا قيس اذه باتكلا نم ةءارقي يذلا لصفلا نمضتم ناكو * هعم سلجين
 نم ترعفترا هتايح نأ هفصي اذ نمف هليح اماف هتموكح تمرعفترا ةعضاوتب - هاف مدغي مل اذكه هرج نم مادق

 نع ما هسفن نعا لوقلا اذه يبنلا لوقي نمع ينفرعت نا كيلا بلطا سبليفل لاقو مداخلا باجان  ضرللا
 البقا قيرطلا يف نارياس امه امنيبف * عوسيب هرشبي باتكلا كلذ نم ادتباو همف سبليف متفف د رخآ ناسنا

 لاقف يغبني امك كبلق لكب نموتا سبليف هل لاق #* غبطصا ينعنمي اذام ءام اه مداحللا لاقف عضوم يف ءام يلا
 .املا يلا امهالك مداتتلاو سبليف لزنو ةبكرملا فقوت ناب رماف - * هللا :نبا وه ميسملا عوسي نا نموا انا يصغلا هل

 '* ارورسم هقيرط يف يضم لب اضيا مداخلا هرصبي ملو برلا حور سبليف فطخ .ءاملا نم دعص فاف * هدهاو
 * ةيراسيق يلا هاج نأ يلا ندملا ةفاك رشبي ناك هفاوطت فو دودزا يب فدوص سبليفو

 ْ عسانتلا لصفلا

 * ميلشروا يلا نيفوتكم مهوداتقي ءاسنو الجر قبرطلا يف اءوق اودجو نا اميكل اهب نيميقملا عومجلا يلا قشعد
 لواش اي هل لوقي اتوص عمسو ٍضرألا يلع طقنسف #* ءامسلا نم رون ةتغب هيلع قربا قشمد نم هبارتقاو هبوهذ نو

 اديدش هدهطصت تنا يذلا عوسي وه انا بيرلا لاقف تنا نم بر اي لاقف * يندبطصت تنا اذامل لواش اي |
 بلطاهتسو ةتيدملا لخداو ضبنا بررلا هل لاقف عنصا نا ذيرت اذام بير اي الياق هباجاف * ينمواقت نا كيلع
 * ادحا اونياعي ملو توصلا اوعمس دق نيتهاب نيتماص اوفقوف ةرقفار نيذلا لاجرلا اماف * هلمعت نا بجي امب

 لاقف اينانح اهاليل رظنملا يف هل برلا لاقف اينانح همسا ام اذيملت نشمدب ناكو * برش الو لكأ الو ءايش رصبي
 لزنم يف بلطاو ميقتسملا بردلاب بقلملا عراشلا يف بهداف تضهن !دا برلا هل لاقف * ببر اي اذناه

 العاج هدنع يلا الخاد اينانح همسا الجر رظنملا يف رصباو يلصي ناك هناف #0 ايسوسرط' صرلوص همسا الجر اذرهي
 يتلا ءاوسالا رادقم مك ناسنألا اذه نع نيريثك نم تممعس دق بر اي اينانح باجاف # اضيا رصبيل هيلع هيدي

 لاقف * كمساب نيوعدملا عيمج ديقي نأ ةنبكلا ءاسور لبق نم ناطلس هلف انهاهو # ميلشرواب كيسيدقب المع
 رادقم انا هيرءاسو  ليارسا ينبو كولملاو ممالا ماما يمسا لمحل يفطصم ءانا يلوه اذه ناف بهذا برلا هل

 حالا اهيا لاقو هيدي هيلع عضوو لزنملا يلا لخدو اينانح يضمف * يمسا لجأ نم هبيصي نا هل يغبني ام
 لاحلاف *# سدقلا حور نم يلتمتو اضيا رصبتل ينلسرا اهيف تيج يتلا قيرطلا يف كل .رهظ يذلا عوسي هببرلا ساوب
 عم صولوص راص مث يوقتف اماعط هتقول لوادتو * عبطصاف ماقو هرصب داعو روشقلا لدم هينيع نم .يثش. طقس
 اومهبف »* هللا نبا وه اذه: نا عماجملا ف ميسمل اب زرك نيعلا يو #* ةريسي امايا ىشمدب اوناك نيذلا ذيمالتلا

 يلا ءاجرمالا اذه يفو مسالا اذهب نيوعدملا عبمج ميلشروأ يف دابا يذلا كاذ وه اذه سيلا اولاقو ةوعمس نا مهلك
 ةرهاج# ملعيو قشمدب نينطأقلا نوهيلا لداجو اريثك ديءاتي صولوص ناكو * نيديقم ميلشروا يلا مهدعصيل انهاه

 صاوب فرع اف # هواتقي نا اورمتياو نرهيلا اورواشت ةريثك امايا اهب هماقم لمكا املف #* ميسملا وه اذه نا
 كك



 + نص يف ةولدو روسلا نم هوردحاو اليل ذيمالتلا هذخاف : هولتقيل اليلو اراهن باوبالا نوبقاري اوناك مهناو مهلايتغا
 ابانرب هذخاف د ذيملت هنا نيقدصم ريغ هنوقتي مهلك اوناكف ذيمالتلا قصالي نا لواح ميلشروا يلا صلوب ءاج املو
 . مهعم راصف , عوسي مساب قشمدب رهاج فيكو هملك هناو قيرطلا يف برلا رصبا فيك مهثدحو لسرلا يلا هلخدأو

 * هولتقي نا اومارف مهرحاشيو نينانويلا بطاخ# مهعم راصف عوسي برلا مساب ارهاجعس # ميلشرواب اجراخو الخاد
 ليلجلاو ةيذوهيلا نادلب يف تناك يتلا سيانكلاو * سوسرط يلا هولسراو ةيراسيق يلا هوردحا كلذب ةوخالا ملع فذاف

 ففوطي سرطب ناك امئيبو * سدقلا حور ةمعنب ةديازتم برلا يوقت يف ةكلاسو ةينبم ةمالسلا اهيف تناك ةرماسلاو
 يلع اعوضوم .اانا همسا الجر كانه دجوف د* دل يف نينطاقلا نيسيدقلا ةوخالا يلا ردحنا ةروكذملا عضاوملا ةفاك يف
 ماقف كتاد طسباو ضهنا ميسملا عوسي كيفشي ءاانا اي نسرطب هل لاقف د انمز ناك هنال نيئس نامث ذنم ريرس

 اًثيباط اهمسا ام ةذيملت افاي يف تاكو * برلا يلا اوداعف هنورسو ادل نينطاقلا ةعامج هرصباو * نيعلا يف
 مايالا كلت يف اهنا ضرعف ده اهلمعت تناك تاقدصو ةحلاص الامعا ةولمم تناك هذه ةلازغ اهمسإ مجرتي يتلا

 اجراخ نبلك سرطب نهجرخاف #* نهل ابلمعت ةيبظلا تناك يتلا بايثلاو للهلا ةايا تايروم تايكاب لمارالا ةفاك
 اهلوانف * تسسلجن سرطب ترصباو اهينيع تمتفف يموق ائيباط اي لاقو دسجلا يلا.تمفتلاو يلصو هينبكر ينحاو

 نوريثكو اهلك افاي ةنيدم يف افورعم ربخلا اذه راصو * ةيح مييدل اهماقاو لمارالاو نيسيدقلاب توص مث اهضهناو هدي
 ش * غابدلا نميس دنع ةريثك امايا افاي يف ماقاو + ببرلاب اونما.

 رشاعلا لصفلا

 هللا نم افياخو انسح انيدتم # ةيلاطيالاب ةبقلملا ةفارعلا نم ةيام سيير سويلينرك همسا لجر ةيراسيقب ناكو
 ةعاسلا دنع ارهاظ ارظنم رصباف * نيح لك هللا يلا اعرضتمو بعشلا يلع .ةريثك تاقدص اعناص هلزنم لها ةفاك عم
 هل لاقف يديس اي رمالا ام لاق افياخ راصو هلمات املف * سييلينرك اي هل الياقو هيلا الخاد هللا كلالم راهنلا نم ةعساتلا
 * سرطبب بقلملا نميس رضعتساو. الاجر افاي يلا نآلا لسراف *امياد اركذ هللا مادق تدعص دق كتاقدصو كتاولص
 فرصنا املف * لمعت نا كل يغبني ام كل لوقي اذه رجلا دنع هلزنم نميس همسا غابد لجر دنع فاضم وهو

 ام عيمج# مهثدحو #* هنوتباثي نيذلا نم ةنايدلا نسسح يدنجتاو ةديبع نم نينئثاب توص سويلينرك ةيطاخ# نع تكالملا
 ليق دنع يلصي مطسلا يلا سرطب دعص ةنيدملا اوبراق دقو قيرطلا يف نيشام مه امنيب دغلا يفو  افاي يلا مهلسراو هل
 ءامسلا رصباو * ةصخش هيلع تطقس ماعطلا نوهحلصي كيالوا امنيبو لكءاي نا رثاو اريثك عاجو د ةسداسلا ةعاسلا

 عبرا تاود لك اهيف ناكو :* ضرألا يلع ةقلعمو اهفارطا عبراب ةطوبرم ةميظع ةينبسك هيدل اطباه اع ءاعوو ةحوتفم

 بر اي ةتبلا ال سرطب لاقف * لكو مبذا مق سرطب اي توص هيلا راصو # ءامسلا ريطو. باودلاو شوحولاو ضرأآلا
 ٠ * تنا اهسجنت ال هللا اهرهط دق يتلا ءايشالا اضيا ةيناث ةرم توص هيلا راصف # اسند الو اسجن طق تلكا ام يننال
 ةرصبا يذلا ايورلا نوكي اسع !ذام نأ هتاذ يف سرطب راح ذاف # ءامسلا يلا اضيا .اعولا دعصو اثلث راص رمألا اذه
 ناك نا نوريتتسي اوتوص مث »* بابلاب اونقو دقو نميس لزنم نع نولسي سويلينرك مهلسرا يذلا لاجرلاب اذا
 نكل * كنوبلطي لاجر ةثلث حورلا هل لاق ايورلا يف اركفتم سرطب امنيبو # انهاه افاضم سرطبب بقلملا نميس
 يذلا اذناه لاق لاجرلا يلا سرطب لزن املو. * مهتلسرا انا ينناف اع ءيشل مسقنم وا باترم ريغ مهعم لزناف مق

 اللا نم فياخو قيدص لجر ةياملا سيير سويلينرك اولاقف #* مترضح هلجا نم يذلا ببسلا ام هنوبلطت
 كلاوقا كننم عمسيو ةهلزنم :يلا كرضوتسي نا هرماي سيدق كلالم هيلا يحوا نوهيلا هما لك لضفلاب هل
 د فيادغو ه هعم اوبهذ اناي نم نيذلا ةوخالا نم موقو مهعم سرطب جرخ دغلا ينو مهفاضاف مملخدأ
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 سرطب لوخد ناح املف # هيلا نيفاضملا هياقدصاو هيابسنا ةفاك يعدتسا دق مهرظنني سويلينرك ناكو ةيراسيق
 مجوف لخدو هبحرو #* انا ناسنا اناف مق الياق سرطب هصهن" » ادجاس هيمدق يلع ايئاج سويلينرك هلبقتسا
 يذ يبا لخدي وأ ىصأالي نا يدومهي لجرب قيلي ام هنا مثنا متمل ع دك مدل لاقف # هيلا اواج دق نيريلك اموك

 ذا ةرجاشم الب تلبقا كلذلف * سند وا سجن ناسنا هنا دحا نع لوقا الا ينرماو هللا ينارا دقو يرخا ةليبق
 بنك ةعاسلا هذه يلا مايا ةعبرا ذنم سويلينرك لاقف * ينومترضعتسا ةجح ةياب مكنم ربغتسا اناف ينومتوعد
 اي يل لاقو  ةيهبب ةلحس يماما بفقو دق لجرب !ذاف ةعساتلا ةعاسلا يلزنم يف ايلصم مويلا كلذ يف امئاص
 بقلملا نميس رضمتساو افاي يلا اذا لسراف د هللا ماما كتاتدص تركذ دق كتالص تمعمس دق سويلينرك
 بسدسلا اذهلف * بجي امب كبطاخي ءاج اذا هناف رمجلا دنع غابدلا نميس لزنم يف فاضم هناف سرطبب
 عْيمج نيعماس انلك هللا ماما نآلا نورضاح الوا نمت اهف تيج نا احودمم العف تملعف دقف تنناو كيلا تلسرا
 * هوجولا يباح نل هللا نا ينظ بسح يلع ةقيقحلاب لاقو همف سرطب متفف # اهلوقب هللا ثررماي يتلا لاوقالا

 ةمالسلاب مهرشبي ليارسا ينب يلا هلسرا يذلا لوقلاو * هدنع لوبقم وه لدعلا لمعيو ةما لك يف هيقتي نم نكل
 نم ءادب يذلا ربخ اهلك ةيذوهيلا دلب يف رياصلا ربغلاب متنا. متملع دقو * لكلا بر وه كاذ ميسملا عوسيب

 برو يذلا ةوقلاو سدقلا حورب هللا همحسم نإ ةرصانلا نم يذلا عوسي ه# انحوي اهب زرك , تلا ةيدومعملا دعب ليلجلا
 اهلمع يتلا ءايشالا عييمجب دوهشلا مه ندفو # هعم ناك هللا نال لاعملا مهيلع داستسا نيذلا عيمج ايفاشو انس
 نا هعتمر كلاثلا مويلا ين هللا هماقاف » ةبشخ يلع هوقلع نيح فنوهيلا هولتق يذلا ميلشروا فو ةيذوببلا دلب يف
 نم هثاعبنا دعب انبرشو ةعم انلكا نيذلا افلاس هللا انماس نيذلا دوهشلا نين انل لب بعشلا عيمجلال * ريظي
 دهشي هلو ر * تاومالاو ءايحالا يضاق هللا :ددح يذلا وه اذه.نا مهل دهشنو بعشلل زركن نا اناصواو يتوملا

 حور طبه لاوقالا هذهب ملكتي سرطب امنيبو # اياطخلا ريفكت همساب ذخاي هب نموي نم لك نا ءايبنالا ةعامج
 عم اواج نيذلا عيمجو ةناتخلا يوذ نم نيذلا نونموملا لهدناو # مالكلا اوعمس نيذلا عيمج يلع سدقلا

 نومظعيو رخا تاغلب نوملكتي مهوعمس مهنال » ممالا يلعو تبكسنا دق سدقلا حور ةبهوم نا نم اوراحو سرطب
 هانذخا امك سدقلا حور اوذخا نيذلا ءالوه دمعي اليل ءاملا عنمي دحا لعلا * لاقو سرطب باجا ذينيح هللا
 * ا امايا مهدنع ميقي نأ هولام ذينيح برلأ مساب اوغبطصي نا مهرعأو ب نسل

 رشع يداحلا لصفلا ظ
 يلا سرطب دعص املف # هللا لوق اولبق دق ممالاو نا ةيذوهيلا دلب يف اوناك نيذلا ةوخالا» لسرلا عمس اذان

 سرطب ادتباف * مهعم تلكاو ةفلغ يوذ لاجر يلا تلخد كنا نيلياق # ةناتحخلا ووذ هب باترا ميلشروا
 ةينبسك ام ءاعو ناك ارظنم يتصخش يف تبيارو ايلصم افاي ةنيدمب تنك انا # الياق هتقايس يلع ربخلاب مهثدحب
 تاود اهيف تيار المءاتم ابيلا ترصبت املف »* يدنع يلا تدءاجو ةقلعم نرق عبراب ءامسلا نم ةلزان ةميظع

 3 بر اي .تلقف * لكو مبدا مق سرطب اي يل لوقي اتوص تمعمسو # ءامسلا ريطو هباودلاو شوحولاو عبرألا
 ال هللا اهربط دق يتلا ءايشالا ءامسلا نم ةيناث توصلا ينباجاف * سند وا سجن ,يث. طق يمف لخدي مل نال ةتبلا
 رادلاب سانا ةثلث فقو اهسفن ةعاسلا كلت ينو ده ءامسلا يلا اهلك تبذنجا مث اثلث راص اذه * تنا اهسهنت

 ءاوه يعم بصهذو .يثل باترم ريغ ميعم ريسا نأ حورلا يل لاقف #* ةيراسيق نم يلا نيلسرم اهيف تنك ينلا
 الاجر افاي يلا لّسرا هل الياقو افقاو هلزنم يف كالملا رصبا فيك انربخاف »* لجرلا لزنم انلخدف ةتسلا ةوخالا

 املف #* مهلك كلزنم لهاو تنا اهب صلختس يتلا تاملكلاب كملكيسف . » سرطبب بقلملا نميس رضهتساو
 ءاملاب دمعا انحوي نأ لاق نم برلا لوق تركذف # اميدق انيلع طبه امك سدقلا حور مهيلع طبه ملكتا تادب

 عوسي برلاب انما نا اناطعا امك ءاوسلاب انتبهوم ريظن مهاطعا دق هللا ناك نيلف * سدقلا حورلاب نودمعتس متناو

 ل



 دق هللا لعلو نيلياق ءهللا اودجسو اوئمص بوطغلا هذه اوعمس ناف # هللا عنمأ يبا نع نم اناف ميسملا
 روغلا يرشب يلا اولاج نافطصا .ارج نم رياصلا نزهلا لجا نم اوتتشت نيذلا اماف د ةبوتلا ممالا معنم

 امل نويناينركو نويسربق موق مهيف ناكو د طقف ذوهيلا الا ةزاركلا لوقب ادحا نوبطاخت ال اوناكو ةيكاطناو سربقو
 ريثك مهددع موق نماف مبعم برلا دي تنناكو * ميسملا عوسيب مهنورشني نيينانويلا اوبطاخ ةيكاطنا يلا اولخب

 يلا فوطي ابانرب اولسراف مهلجا نع ميلشرواب يتلا ةسينكلا لها ناذا يلا لصوو ربخ عمسف #* برلا يلا اوداعو

 ناك هنأل * برلا ةناما يف اوتيني نا هبلق ديطوت فلاب يرعو حرف هللا ةمعن دهاشو اهيلا ءاح املف- »* ةيكاطنا

 بلطيل سوسرط يلا ابانرب جرخ مث # اليزج اعمج برلا يلا فاضاو ةنامالا» سدقلا حور نم ايلتممو احلاص الجر
 را ةمكاعنا قو ايرج امجاد ةلماك ةنس ةسينكلا يف اهب نافسستسب اماقاق كحل لإ هب ءاح هدجو اف د صنوب
 سفاغا همسا مهدحا ماقف *.ايبنا ةيكاطنا يلا ميلشروا نم ردعنا مايالا كلت ينو » نييحبسملاب نيمالتلا بنل

 ناو * كلملا رصيق سويدولك دهع يلع كلذ راصف اهلك ايندلا يف دعب اميذ نوكيس اميظع اعوج نا حوولاب فرعف
 : ةيدوهيلا دلب يف نينطاقلا ةوخالا ةمدغل هب ممسيو هل رسيت امك ةكرب لسري نأ نينموملا نم دحا لك ذيمالتلا رمأ

 * سلوبو ابانرب ديب عويشلا يلا اهنوذفني اؤناكو كلذ اولعفف

 رشع يناثلا لصفلا

 * فيسلاب انحوي اخا بوقعي لتقو »* ةسينكلا نم موق يلا يسيل هيدي كلملا سدوريه طسب نيدلا كلذ يف
 هيلع ضيق داو * ريطفلا مايا يف كلذ ناكر سرطب يلع ضبق نا هيلا فاضا دوهيلل ايضرم كلذ رصبا ذاو

 * مصقلا دعب .بعشلا يلا .ةدعصي نا اديرم هوظفحتل عابرا باحسا دنجلا نع ةعبرا يلا هملسو سبحلا يف هلعج
 سدوريه مزتعا نيحن * ةديدم ةالص هللا يلا + هلجا نم برقت ةسيئكلا ا ف 00 سرطب ناك ذاو

 تيطقسف ارسم مق طلاق هاو سراب بدج برت نكسملا فروت قرعاف برلا كلم هب فو أ + سبملا
 جرخو #* ينقحلاو كبوث سبلا هل لاقف اذكه لمعف كيلعن سبلاو رنزت كالملا هل لاقو #* هيدي نم ناتلسلسلا
 هذا يناثلاو لوالا سرعضلا اربع ذاف »* امانم رصبي هنا نظي ناك لب ىتح وه كلالملاب رياصلا نا ملعي ملو هعبتي
 * هنم كلالملا دعتب| نيعللو دحاو عراش يف اربعف اجرخو امهل هتاذ نم مفناف ةنيدملا يلا يدوملا ديدعلا باب يلا
 بعش ءاجر لك نمو سدوريه دي نم يذقناو هكالم لسرا براا نا قيقعتب تملع نالا لاقو هتاذ يلا سرطب داعف

 روفو نم سرطب توص تمفرع كاف ا عسسل ةدرو اهمسأ ةيمص نرسسدقت بابلا عرف املف نييلص هو

 تمعبلف تننئج دق اهل اولاقف  افقاو بابلاب سرطب نا مهتربخاو ةعرسم تمعجر لب بابلأ متفت مل اهرورس
 زهف # اولهدو هورصبا اوحتث املف بابلا عرقي سرطب ثبلف دوه هكالم اولاقف وه كلذك نا اهلوق ققمحت

 عضو ةوخالاو بوقعي عيادنلا هذهب اوربخا مهل لاقو سبحلا نم برلا هجرخا فيك مهثدحو اوتكسيل هدي مهو
 سرطب بئاصا اذام يرت نيلياق ريسيب سيل بارطغا دنجلا يف راص راهنلا يفا املف *رخآ عضوم يلا بهذف
 يل فوطي ةيذوهيلا دلب نم ردعنا مث هراضحاب مهرساو مهلتقب نيناجسلا يلع مكح هدجي ملو سدوريه هبلط اهلو
 بحاص نولسالب اوعنتاو ةذخع يا 0 نيين أ ديصلاو نييروصلا يلع بسمغلا داح 0 ناكو 3 ةيراسيت

 1 ا ا ا حل و ل ا ل ا
 هللا لو3 يمنو * تامو هلكاب 0 راصو هلل دجفلا طغي مل ضوع برلا كالم هيرض نيهللف #* ناسنا
 ظ +« صقرمب بقلملا انحوي اذخاو ةمدغلا المكا امل ميلشروا يلا اعجر صولوسو ابانربو + ادج رثكو



 " ْ رشع كلاثلا لصفلا

 نيانامو يانيروكلا سويكولو راجمبنب بقلملا نميسو ابانربو نوملعسو ءايبنا اهب يتلا ةسينكلا يف موق ةيكاطناب ناكو
 يل اوزرفا سدقلا حور لاق نوموصيو برلا نومدخت مه امئيبو »+ صولوصو عبرلا سيير سدوريه عم يبرتملا
 امبلسرا ناف . * امهولسراو امهيلع مهيديا اوعضوو اولصو ذينيح اوماصف . * هيلا امهتوعد يذلا لمعلل صأوبو ابانرب
 يف هللا مالكب اربخا ينيمالس يف الصح فاو * صربق يلا رحجلا يف ابكر تلاذه نمو ةيكولس يلا اردعنا سدقلا حرر
 ايذوهي ابذاك ايبن ارحاس اناسنا افداص سفاب يلا ةريزجلا افاط املف #* امهمدخت انحوي امهعم ناكو نوهيلا عيمج

 نأ بلطو صاوبو ابانرب رضعتسا اذه هيقفلا لجرلا صاوب عم قيرطبلا سويجرس عم.ناثو #* عوشيراب همسأ

 نبا اي ركملا ةلمحو شغلا ةفاك بعوملا اهيا هل لاقو : هيف سرفتو سدقلا حور نم صلوبب بقلملا صولوص
 ال يمعا نوكتف كيلع برلا دي نالا اهف #* ةدهمملا برلا قرط سيكعت نم رتفت اما ةلادع لك ودعو لامملا

 قيرطبلا يار املف #* هدوقي نم بملطيو رودي قفطو ةملظو ةركبش هيلع تطقس نيهللف ام تقو يلا سمشلا رصبت
 يلا اولبقاو سفاب نم رجلا ين اوبكر صلوب ةلمج يف اوناك نيذلاو * برلا ميلعت نم الهدنم نما رياصلا بهجعلا

 ةيديسيبلا ةيكاطنا يلا اواجو يجرب نم مه اوفاطو * ميلشروا يلا داعو انحوي مهقرافو ايليغماب ةروك نم يتلا يجرب
 اهيا نيلياق عمجلا ءاسور مهيلا لسرا .ايبنالاو ةراوتلا ةاارق دعب #* اسلج تسبسلا موي يف عمجملا يلا الخد فاو

 نويلييارسالا لاجرلا اهيا لاقو هدي زهو صاوب ضهنف # هالوقف بعشلل ةيزعت مالك امكيف نكي نا انتوخا لاجرلا
 اهنم مهجرخاو رصم ضراب هانكس يف بمعشلا ناش يلعاو انءابا يفطصا بمعشلا اذه هلا نا #* اوعمسا هللا نوقتملاو

 * مهضرأ مهثروو ناعنك ضرا يف مما ةعبس حاتجاو # هنس نيعبرا ةدم ةيربلا يف مهلاعو مهرفظو * لاع دعاسب'

 مهل ماقأو هكلمت لازاو #* ةنس نيعبرأ مهيلع كلمت نيمايدب ةليبق نم الحر سيك نبا لواش هللا مهاطعاف اكلض
 لسن نم هللاف * يتايشم رياس .لمعي يذلا يبلق ريظن الجر يسي نبأ دواد تدجو الياق هل دهشب يذلا اكلم دواد
 داو #* ليارسأ بعش لكل ةبوتلا ةيدومعمب :دورو هجو ماما زركف انحوي مدقتو # اصالخ ليارسال دروتسا هدعوك اذه

 اذح لحا اقوتسم ىسل نم يدعب يجبس نكل كاذ انا تسل انا تنك يننا متهوت ١ذ نم لاق هيعس انحوي لمك
 نينطاقلا نال * اذه صالغلا ةملك تلسرا مكيلا مكيف هللا نيقتملاو ميهربا سنج يب اي ةوخالا لاجرلا اهيا * هيلجر

 هيلع اودج مل داو * هيلع اومكح ذا اهولمكأ تبس لك يف ةورقملا ءايبنألا تاوصاو ةوفرعي مل مهءاسورو ميلشرواب
 ةيشغلا نم ةوردحا هلجا نم تابوتكملا رياس اولمكا املف د هلتقي نا سطاليف يلا اوبلطن ةدحاو ةجح الو توملل
 نيذلا ميلشروا يلا ليلجلا نم هعم اودعص نيذلل ةريثك مايا ةدم ربظو # يتوملا نم هللا هماقاف * ربق يف هوعضوو
 انل ماقا نا مهدآلوال هلمكأ دق هللا نا # انءابا هب دوعوملا دعوملاب مكرشبن نآلا نمحنو * بيعشلا دئع ةدوبش مه

 اعمزم سيل هناو يتوملا نم هماقا هنا اماف »* كتدلو مويلا اناو ينبا تنا يناثلا رومزملا يف بمتك امك عوسي
 كاراب لذبت ام رخا لصف يف لوقي اذهلف # ةينمالا دواد تالدعم مكيطعاس ليق اذكهف يلب يلا دوعي نا اضيا
 هللا هماقا يذلا اذه اماف د يلب رصباو هيابا يلا فيضاو دقرو هللا يأرو مدخ هليج يف دواد نآل يلب نياعي

 يتلا اهلك ضيارفلاو  اياطغلا رافتغاب نودعوت اذهب نا ةوخالا لاجرلا اهيا مكدنع اسولعم نكيلف * يلب ري ملف.
 يف لوقملا مكيفاوي آلا اذا اورذحاف * يكرتي هب نموي نم لك اذبب مكيكزت تععاطتسا ام يتلا يسوم ةعيرش يف
 * هنوتدصت ام دحا هب مكثدح نا المع مكمايا يف انأ عنصاسف اوبيغتو اوبجعتو اورظنا نونوابتملا اهبا * .ايبنالا
 املو *  تمبسلا تسني اميف لاوقألا هذه مهاملكي ناب معألا ايزعي نا دوهيلا عمج#« نم ةفياط امبيلا بلطف

 امهيلا اونعذاو مهاعنقا مهاملك ذاف نيدباعلا نيريجتسعلا نرهيلا نم نوريثك ابانربو صاوب عبتا عمجعلا ضرفت



 مالك اوعمتسيل ليلق الا ةنيدملا لها عيمج عمتجا لبقملا تببسلا يو * برلا :ةمعن يف اودبُني نا مهارماو

 * نورتفيو نومواقي اوثبل داو صلوب نم تالوقملا اومراقو ادسحو ةسافن اوبعوتسا عومجلا ذوهيلا رصبا فاف # هللا

 يلع متمكحو هومتحرط دان هللا مالكب متنا الوا اوبطاخت نا امزال ايرورض ارما ناك دق الاقو ابانربو صوب مهرهاج
 ارون كتلعج دق الياق اناصوا اذكه برلا نال #* ممألا يلا دوعن نعن اهف ةيدبالا ةايحلا نيقعتسم متسل مكنا مكسفنا

 اوناك نيذلا عيمج نماو برلا لوق تدجتو تنحرف ممالا تععمس لاف * ضرالا يصقا يلا اصالخ ميل نوكتل ممال .

 تاوذو تادبعتملا ءاسنلا اوحاهاف ذوهيلا اماو # ابلك ةدلبلا كلت يف برلا لوق عاشو # ةيدبالا ةايعلل نيبترم

 امه اماو #* مهموخت نم امهوجرخاو ابانربو صلوب يلع اداهطضا اواشنتساو اهياربكو ةنيدملا .ءانثو حودمملا يزلا
 ْ * سدق حورو أرورس اوبعوتسا ذيمالتلا» »+ ةينوقيا يلا البقاو مهيلع امهعادقا رابغ اضفنف

 رشع عبارلا لصفلا

 نيرهاجم ةليوط ةدم كانه نافوطي اثبلف * ةوخالا يلع ممالا سفنا اوثبخو اوضهنتساف اونعذي مل نيذلا نوهيلا اماق
 اوناك مهضعبف ةنيدملا لها رثكا يار مسقناف #* امهيدياب تاياو ميارج ريصت نا مناملا هتمعن لوقل دهاشلا برلاب

 كلد انياعو # امهنومجريو امهنوبسي مهياسور عم فذوهيلاو ممالا بوثو راص لاف * لسرلا عم مهضعبو ثوهيلا عم
 ةوق 3 لجر ةرطسيل ةنيدمب ناكو »* نارشبي كانه اماقاو * امهطوحي امو نيفرادو ةرطسيل ةينوقيل ندم يلا ابره
 ملعو هرصبأ ذاف هيلأ حاص املكتم صلوب عمس نا لجرلا اذه د#* طق شمي مل همأ تره قلم ىرعا املاح هداجلا

 عمجلا رضبا ناف * يشمي قفطو بوف ايوتسم كيلجر يلع مق ميظع توصب هل لاق * هصلخغت ةناما هل نا
 صاوب اوبقلو يرتشملا ابانرب اومسف # انيلا اولزنو سانلاب اوبهبشت ةهلالا نا نيلياق مهتغلب مهتوص اوعفر صاوب هلمع ام
 باوبا دنع تاجاتو ناريث مبتنيدم هللا لوا ناك يذلا يرتشملا نهاك مدق مث د* لوقلا ربدم ناك لأ دراطع

 طسو يلا ارفطو امهبايث اقزم ابانربو صاوب نالوسرلا كلذ عمس ناف' * امهل ابيحضي نا اديرم عومجلا عم ةنيدملا

 نم اوعجتترت نا مكرشبن ملالا يف مكيواسن ناناسنا نهنو هذه متلعف دق اذامل لاجرلا اهيا نيلياقو نيفتاه د عمجلا
 لايجالا يف تلرت يذلا # ابيف يتلا اياربلا ةفاكو رحبلاو ضرالاو .امسلا قلخ يذلا يتلا هلالإ يلا تاللصلا هذه

 ةيعضتلا نع عومجلا الطب دهجلاب لاوقالا هذه الق نيحو د ارورسو اماعط انبولق عبشيو ةرمثملا تاقوالاو راطمالا
 درنظ مهنال ةنيدملا رهاظ يلا هوبعتت» صلوب اومجرف عومجلا اوعنقاو ةينوقياو ةيكاطنا نم اواج اذوهي ناو # امهل
 + نيفارد يلا ابانرب عم جرخ دغلا ينو ةنيدملا يلا لخدو ماق هب نيطيح“ ذيمالتلا امنيبف * تام دق هنأ

 نامرضتيو ذيمالتلا سوفن نادطوي ٠ ةيكاطناو ةينوقياو ةرطسيل يلا اداع نوريثك اذملتو ةنيدملا يف كانه ارشب املف
 لك يف مهل مهيدياب اوماسو # هللا كلم يلا لخدن نا انل بجي ةريثك نازحاب ناو ةتامالا يف اوتبثي نا مييلا
 ىلا البقا ةيديسيبلا افاط املو #* اونما, هب يذلا برلل مهاعدوتساو اهوماص ماوصاب مهيلع اولصو اسوسق ةسينك
 اهيف يتلا ةيكاطنا يلا رحبلا يف ابكر كانه نمو + ةيلاطيا يلا الزنو ةزاركلا مالك يجرب يف املكتو * ةيليفمب
 ىلا .ايشالا عيمج مهاربخاو ةسينكلا لها اعمج اهيلا ادرو املف د هالمكا يذلا لمعلا يلا اعفد هللا ةمعنب
 0 #* ذيمالتلا عم ريسيلاب تسسيل ةدم كانه اماقا ذاو د ةنامالا باب :ممالل متف دق هناو امبعم هللا اهعنص

 رشع سماغلا لصفلا

 + نوصاخت نوعيطتست ام يسوم ةداع يلع اونتتخت مل نا مكنا نيلياق ةوخالا اوملعف ةيذوهيلا نادلب نم موق ردح
 موقو ابانربو صاوب دعصي نا اوبترو اورما. مهنا مث ةريسيب تسيل ةرجاشمو ةعزانم مبعم ابانربو صلوبل تراصف



/ 

 روغلا ىلا اوبهذ ةسينكلا مهتلسرا نيذلاف #* ةنتفلا هذه لجا نم ميلشروأ .يلا مياشملاو لسرلا يلا مهنم نورحلا
 لسرلاو ةسيئكلا مهتلبق ميلشرواب اولصح املف + ةوخالا عيمجل اميظع ارورس اوددجو ممألا عاجاراب مهنوربخ# ةرماسلاو

 انما. نيذلا نم اموق صضبنف د ناميالا باب ممالل متف هللا ناو امهعم هللا هلمع ام عيمجب مهاثدحو خويشلاو
  عمتجاف #* يسوم ةعيرش اوظفح نا مهوصوتو مهونتخت نأ بجي هنا نيليات نييسيرفلا ةقرف قاقش نم اوناكو
 اهيا مهل لاقف سرطب ماق غيلب صاهنتساو ةريثك ةرجاشم تراص داف» * ةجحا هذه يف اورظنيل سياشملاو لسرلا
 * نموتو ةراشبلا يمنب ممالا عمست ناراتخا انيذ ةميدقلا مايالا ذنم يذلا هاللا نا نوملعت متنا ةوخالا لاجرلا
 رهط امل ءيش يف مهنيبو انئيب لصنفي ملو # هاناطعا امك سدقلا حور مهاطعا دا مهل دهش بولقلا فراعلا ةالالاو

 * هلمجأ اننكما نحن الو انوابا ال يذلا ريثلا ذيمالتلا قنع ىلع نوعضتو نآلا هللا نونعتمت اذاملف * مهبولق ةنامالاب
 صاوبو ابانرب اوعمسو عمجملا ةفاك تممصف * كيلوا ريظن صلت ميسملا عوسي برلا ةمعنب اننا نقيتنو قدصن اننكل
 لاجرلا اهيا الياق ثبوقعي باجا اوتمص نا دعبو + ممالا يف امهب هللا ابعنص يتلا ميارجلاو تايالا عيمجب ناثدح
 ينعملا اذهو * همساب ابعش ممالا نم ذخايس هنا الوا اندهاعت هللا نا امك ربخا دق نميس ناف #* ينوعمسا يتوخا
 امو عقاولا كوادر نكسم ءانب ديعاو بوطغلا هذه دعب عجراس * بتك امك هتحص ىلع ةقفتم ءايبنالا لاوقا هقفاوت
 لوقي مهيلع يمسا يعد يذلا ممألا ةفاكو سائلا يقاب برلا بلطي اميكل # هفقثأو هءانب ددجأ هنم مدهنأ دق

 نوعجارلا يذوي الا مكحا انا اذهلف # هلامعا عيمج دبالا ذنم يه هلل نآل * ةفورعم اهلك هذه لعج يذلا برلا .
 قونخملا نمو انزلا نمو مانصالاب ةصوصخملا لكءاملا ةساجن نم اودعتبي نا مبيلا لسري نكل * هللا ىلا ممالا نم

  تمبس لك يف ءارقيو عماجملا يف هب زركي نم هل دلب لك يف ةميدقلا لايجالا ذئس يسوم نآل * مدلا نمو
 ٠ةيكاطنا يلا مهوذفني الاجر مهنم اوبهتني نإ اهلك ةعامجلا عمم حويشلاو لسرلا هيلع قفتا يذلا يارلا ررقت ذينيح

 لسرلا نم لاوقالا هذه مهيدياب اوبتك» * ةوخالا يف نيمدقتم نيلجر اليسو نافاصربب بقلملا !كوهي ابانربو صلوب عمم
 انم اموق نأ انعمس اننال * اوحرفا نارغثلاو ماشلاو ةيكاطناب نينطاقلا ممالا نم نيذلا ةوخالا يلا ةوخالاو مياشهلاو

 امل انيارف * نحن مهلسرن ملو ةعيرشلا اوظفحتو اوندتحم' نأ مكل نيلياق مكسفنا اولبلبو ملاوقاب مكرجتزاف مكيلأ اوردص
 امهسفنا الدب دق نيذلا نيلجرلا ©# صاوبو ابانرب انيبيبح عم مكيلا مهلصرن الجر بختن نا نوعمجا انلك انعمتجا
 يار دق نأ د اهسفن لاوقالا هذهب امهقطنب مكناربخت امهو اليسو ادوبي انلسراف * ميسملا عوسي انبر لجا نم
 اياحن نم اودعتبت نا *  ةمزاللا هلرورصلا ضيارفلا هذه يوس ادياز القث مكيلع عضون الا نع انيارو سودقلا حورلا
 ليقاف # نييفاعم اونوك ادومحت المع متلمع دقف اهنم مكسفنا متظفح اذا هذهف انزلاو قونحمملاو مدلاو مانصالا
 * مهيلا ةدراولا ةيزعتلاب اوحرف اهووارق املف + ةلاسرلا مبيلا اوعفدو نينموملا ةعامج اوعمجو ةيكاطنا يلا نولسرملا
 ,« لسرلا يلا مالسب ةوخالا امهلسرا ةنس ماقا املف # مهادطوو ريثك ملكب ةوخالا اوزعف نايبن امه ناذهو اليسو اذوهي اماف

 لوقب نيريثك نيرخا عم نارشبيو ناملعيو نافوطي ةيكاطناب ابانربو صلوب ماقاو * كانه ميقي نا يارف اليس اماف
 فيك برلا لوقب مهانرشب نيذلا ةئيدم لك يف انتوخا دهعتن نعجرنلف ابانربل صاوب لاق ام مايا دعبو * برلا
 نم امهقراف يذلا ذخاي الا صاوب هيلا عرضتف »* صقرمب بقلملا انحوي هعم فذخاي نأ ابانرب يلاتراف مه

 بسكرو صقرم ابانرب ذخاف رخآلا امهدحا قرافو ةرفانم امهنيب تراصف * ةزاركلا لمع يف امهدعاسي ملو ةيليفمب
 ماشلا ففاطف * برلا ةمعتب ةوخالا هايا هاطعا دا جرخو اليس فبخاي نأ ساوب راتخا»و * سربق يلا رحبلا يف

 ْ * سيانكلا انيثم رغنلاو

 رع سداسلا لصفلا

 * ينانوي باو ةنموم ةيذوبي ام ةارما نبا سواثوميت همصا ام ذيملت كانه ناكو ةرطسيلو نيفراد ىلا ىبتن
 ذل

 نأ مل

 . لجا نم هنتخو هذخاف هعم يرغ# نا صلوب رثا اذه د ةينوقياو ةرطسيلب نيذلا ةوخالا ةيريخغلاو لصفلاب هل دهش دق



 نا مهنادلقي اناك ندملا الاج املف # اينانوي ناك هنا هابا اوفرع دق اوناك مهلك مهنال نكامالا كلت يف نينطاقلا فوهيلا
 مهددع دادزيو ةنأمالا يف لصاتت عيبلا تنناكف #* ميلشرواب نيذلا ضياشملاو لسرلا اهظفحا رما يتلا رماوالا اوظفح

 البقاو . * ايسا دلب يف ةزاركلا مالك اوملكتي نا سدقلا حور امبغنم ةيطالغ ةدلبو ايجورفاب اربع !ناو * موي لك
 يف صلوبل رهظو د اناورطا يلا اردحاو ايصيم اربعف ه» حورلا امهكرتي ملو ةينثبلا يلع ابهذي نا اواحو ايصيم يلا
 انسمتلا رظنملا رصبا املف  انثغا ةينودكم.يلا تربع اذا الياق هيلا عرضتي امياق ٍيفردكم ناسنا ناك ارظنم ليللا
 ' انريسم ماقتساو !ذاورطا نم رحملا يف انبكرف * مهرشبن اناعدتسا برلا نا نينقوم ةينودكم يلا يرغن نا نيعلا يف
 ةينودكم دلب لامعا ةمدقم يه يتلا سيلين ةنيدم يلا كانه نمو # سلبان يلا لبقملا مويلا فو يكارثوماص يلا
 . لوح ةنيدملا رهاظ يلا تسببسلا موي يف انجرخ # ام امايا ةنيدملا هذه يف نيلياح انلصح داو هينولوك ةئيدم

 ةيديل اهمسا ةءرما ناو * تادراولا ءاسنلا انملك انبسلج املو ةالصلا عضوم هنا نظي ناك يذلا عمنوملا يلا ربنلا
 ةلوقملا لاوقالا يلا يغصتل اهبلق هللا متفف عمتست تناك هلل ةدباع نوريتايث ةنيدع نم هنول يحبسفنبلا رقلا ةعايب

 برلاب هةنموم يننأ متنقيتسا دق مثنك نأ ةلياق انيلأ تمعرصت اهلزنم لهاو يه تمغبطصا املف د صلوب نم
 ةيبص انتلبقتسا ةالصلا يلا نيبهاذ انك امل اننا ضرعف * كلذ يلا انترستقاو هيف نيميقم ىلزنم يلا اولخداف'
 اليسو صوب تمرعبتا هذه # اليزح ابسك اهباحسأ ثيغت ترزحو تسدح ا|ذا تمناكو سهن سداح حور ابيف اع

 ةريثك امايا اذه تلمع ذاف * صالخلا قيرط مكنوفرعي مه ىلعلا هاللا ديبع لاجرلا ءالوه نا ةليات تفتهو
 ةعاسلا كلت يف جرغف اهنم جرت نا ميسملا عوسي مساب كيصوا حورلل لاقو تفتلاو صاوب كلذ سمتسا

 ءاسور يلا قوسلا ين امهنوبحتتل ليسو صلوب يلع اوضبق ميتعانص ءاجر جرخ دق نا اهباحستا يأر املف * اهسفن

 اورماو امهبايث اوقزم داوقلا ناو مهيلع عمججملا بصتناو نحن مور اذنال اهلمعن الو اهلبقن نا انل زوج نل ضيارفب
 نا نجلا ظفاح اوصوو سيهلا يف امهوحرط برصلا نم ةريثك تاحارج امبيف اوعضو اهلف »* يصعلاب ابرضي نا
 يفف # ةبشغلا يف امهلخرا قثواو يناوجلا نجسلا يف امهسبح ةيسوتلا هذه لثمب يسو ناف #* زارتحاب امهظفحي
 ةميظع ةلرلز ةتغب تراص ذينثيح » امهنوعمسي نوديقملا ناك هللا ناحعسساو نايلصي اليسو صلوب امنيب ليللا بفصن
 ظقيتسا املف #* ابلك امهلالغاو امهدويق تمكفناو اهلك هباوبا ذيتقو تمهتفتو ترعزعزت سبا تاساسا نا ينح
 توصف # اوبره دق نيديقملا نا اناظ هسفن لتقي نا امزتعم افيس لتسا ةحوتفم هباوبا سبعلا رصباو نجسلا ظفاح
 راصو هدنع يا رفطو احابصم بلطف * نجل انهاه انلك اننان ايدر ءايش تكسننب لمعت 2 الياق اميظع اتوص صاوب هب

 لمعا نا يلع بج اذام يديس اي امهل لاقو سبحلا جراخ امهجرخاو #0 اليسلو صاوبل ادجاس رخو ادعترم
 يف نيذلا عيمجلو برلا لوقب هابطاخو »+ كلزنمو تننا صلهتف ميسملا عوسي برلاب نما هل الاقف * سلخال

 * نيحلا يف مهلك هلهاو وه غبطصاو امهتاحارج نم امهلسغف ليللا نم ةعاسلا كلت يف امهذخاف #* هلزنم '
 باحسا داوقلا لسرا رابنلا يضا املف # هللاب نما امل هتيب لهاو وه يهتباو ةديام امهل مدقو هلزنم يلا امهدعصاو
 نورماي اولسرا دق داوقلا نا سبعلا ظفاح لاوقالا هذهب صلوب رشبف د نيلجرلا كنيذ اوقلطا نيلياق عراقملا

 انيلع ةعبت ال نايمور نللجر نمنو ارهج قلخلا يدل انوبرض صلوب مهل لاتف د مالسب ابهذاو نآلا اجرخاف امكقالطاب
 باحسا ربخاف #* انوجرختف مه نوبيج لب اذه نوكي ام ارس انوجرخ نالاو سبعا يف انوحرطو ابنذ مرتمجن مل
 امهولاسو امهوجرخاو .امهوفطالو امهيلا اورذتعاو اواجو * نييمور امهنا اوعمس اذا اويشحش لوقالا هذهب داوقلل عراقملا
 + مهايزعو ةوخالا ارضباو ةيديل دنع الخد سبعلا نم اجرخ [ذاف .* ةنيدملا نم اجرخا نا
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 ْ رشع عباسلا لصفلا

 لخدف # مهعمجو نوهيلا زكرم ثيح يكينولاست يلا البقاو ساينوللوباو سلوبيفمأ ةنيدم نيلياج نافوطي اجرخو
 الياق اهصاتغم الاحو اهيناعم مهل احتاف * بتكلا نم مهضوافي توبس ةثلث مهبطاخو هتداع فولام يلع مهيلا صلوب

 مهنم موق نآو # هب مكرشبا انا يذلا ميسملا عوسي وه اذه ناو يتوملا نم موقيو ملاي نأ بج ناك .ميسملا نأ

 ين تامدقملا ءاسنلاو نيدباعلا نيينانويلا نم ةريسيلاب تسيل ةرفاو ةرثكو اليسو صلوب ةزوح يف اولصحو هل اونعذا
 يف ةنتف اوجاهاو اعمج اوعمتجاو ءاثبخ ارارشأ الاجر ةقوسلا نم اموق نونعذي ال نيذلا فوهيلا اولوانتق * ةنيدملا
 اموتو سونوساي اوبحس امهودجي مل ناف * عمجلا يلا امهورضحتل نيلوسرلا نيبلاط سنوصاي لزنمب اوفقو مث ةنيدملا

 * ةنيدملا ءاسور لاوقالا هذه عمس ناف عمجلا اوجاهاف *رخاآ كلم عوسي نا نيليات رصيق دداضي ام نولمعي

 بلح يلا ليللاب اليسو صوب اوزهج نيحلا يف ةوخالا نا مث » مهوقلطاو نيقابلا نمو سونوصاي نم انيمض اوذخا
 مهو ةيكينولوصاثب نيذلا عيمج نم اسنج فرشا اوناك .اوهو د ذرهيلا عمجم يلا ابهذ ابهيلا اولبقا املو ةيبرغلا
 نوريثكو #* اذكه اهبف لاوقألا هذه تمناك نأ بتكلا نووثصتي موي لك اوناكو طاشنلا لكب ةزاركلا لاوقا اولبق نيذلا

 ةيكينولاصاث نم نيذلا دوهيلا فرع املف # نيليلق اوسيل لاجرو نبيز حودمملا تاينانويلا ءاسنلا نمو اونمأ مهنم
 ةوخالا .لسرا نيحللف + عيمجلا ناهذا اوعزعزف كانه يلا اولبقا هللا مالك صلوب رشب دق ةيبرغلا بلخ ينو نا
 ' انيثا ةنيدم يلا هب اوراس صاوب اوبحص نيذلاو *.سواثوميتو اليس كانه ثبلو رحبلا ' يلا قلطنم هناك صاب ذينيح.

 انيثا ةنيدم يف امهرظتني ناك ناو * اوداعو هوعدوو اعيرس هيلا ابهذي نا سائوميتو اليس يلا ةيصو هنم اوذخاو
 ضواغيو عمجملا ف كوبيلأو دابعلا بماخغي قفطن نب مانصألاب ةيلتمم اهلك ةئيدملا نياع نا هتأد ف ةحور دتحا

 ةفياطو هدقتعم اوقفاو قاورملا ةفسالف نمو سروقيبا عايشا يف ةفياطف * كانه هفداصي نمل موي لك يف قوسلا يف
 مهرشبي ناك هنال ءابرغ نجس اريذن نوكي هنأ نظن اولاق مهنم موقو لاوقألا ديصتملا اذه لوقي نا رثوي اذام اولاق مهن

 وهولم فرعن نا اننكميا نيلياق مهيضاقو ءاملعلا هيقف يلا هب اواجو هوذخا مث #* يتوملا نم ثاعبنالاب, عوسيب
 اذام فرعن نا اذا نورثوم نمغف ابرغتسم ارما انعماسم يلا دروتست كنال * هب ملكتت يذلا ديدجلا ميلعتلا اذه
 الوق نوملكتي الا رخا ءيشل نوغرفتي ام اهنع نيرداصلا .ابرغلاو مهلك انيثا لها نآل * لاوقالا هذه نوكت اسع

 يلع مكارا انيثا لهأ لاجرلا اهيا لاق ءاملعلا ةاضق سلجم“ طسو يف صلوب هفقو املف # ابيرغ اظفل نوعمسيو اديدج
 ال يذلا هاللل ابيف بوتكم ةكد تدجو مكتادوبعم يف يرصبتو يزايتجا يف يننأل * نجلا نوبهرت لاوحالا رياس
 بر وهو اهيف يتلا اياربلا رياسو ملاعلا قلخ يذلا هاللا #* انا مكرشبأ هب هنوفرعت امو هل دبعتلا نونسحت يذلاف فرعي
 رياس يطعي وهو سانلا يدايا همدخت نا جاتح الو يدايالا ابلمعت يتلا لكايبلا يف نكسي ام ضرالاو ءامسلا
 بترو ضرالا هجو ةفاك يلع نكستل سانلا ما عيمج دحاو مد نم يرابلا * ةمسنلاو ةايعلا عقص لك ين اياربلا
 هنا عم دجويف هنع شتفي هلعل ناك نا برلا نوبلطي اوقفطف 0 مهانكس دردح يشانمبو !دودح ةروماملا تاقوالل

 يف اننال مكب نيصتخملا ,ارعشلا نم موق ركذي امك دجونو كرعتنو ايمن هب اننأل * انم دحاو لك نم اديعب سيل
 ةركفو ناسنالا ةعانصب شوقنملا رجتعلاو ةضفلاو بهذلا رعشتسن نا انليبش امف هللا سنج انك اذاف -* نحن هسنح
 عيقص لك يف مهلك سائلا يسوي نالاو اهنع هللا فرصا دق ةوابغلا تاونسو لهجملا تاقواف + يهلالا رهرجلا هبش هنا
 سانلا ةفاك منمي نأ هيلا زعوا يذلا لجرلاب لدعلاب ةنوكسملا نيدي نا عمزي هيف اموي فقوا دق هنال د اوبوتي نأ

 كنم عمسنس اولاق موق مييدمو هلوقب اووازهت مهضعل يتوملا ثاعبنا اوعمس داف .#* يتوملا نم ةهماقا دق هناب ناميالا

 ءاملعلا يضاق سويسينويد مهنم نيذلا اوذماو هوقصأل ساناو ه* مهنيب نم صلوب جرخ اذكهف د اضيا اذه نع

 72 امبعم نوريثك نورخآأ موكو سيراماد اهمسا ةءارمأو



_ 

 رشع نماثلا لصفلا

 ,سنجلا يطنب اليكا همسا ايذوهي اناسنا اهب دجوف * سويثنروق يلا انيثا نم صلوب يعنت بوطغلا هذه دعبو

 مهلك ةيمور نم دوبيلا جارخا يف عراس سويدولك نا لجا نم اليكسرب هتارماو ةيمهنرفالا ةيلاطيأ نم برو بيرق ذنسو
 ذاو #* ميلا نالمعي اناك امهنال لمعي ناكر امبعم ماتا صلوب ةعانص ريظن امهتعانص اناك امهناو + مهعم مدقف
 اليس ةينوديكام نم ردحملا املو # ةنامالا يلا نيريثك نينانويو !ذويي عجرتسا عمجتلا يف ملكتي تسبس لك ناك
 .ضفن نورتفيو نومواقي اوثبل املف * ميسملا دوروب دوهيلل دهشي ناك نا صلوب حور ىلع مهلا دوعتسا سوائوميتو
 لزنم يلا ءاجو كانه نم لقتناو #* مماا يلا بهذا نالا ذنم هنم رهاط اناو مكسار يلع مكمد مهل لاقو هبايث
 برااب عمجملا سيير سوبسيرك نماف * عمجملا بقاصي هلزنم ناكو هلل دباع سطسوي نب سطيت همسا ناسنا
 يف صاوبل لاق هبرلا ناو # اوغبطصاو اونما هنامياب اوعمس ذا سويئنروك لها نم نوريثكو هلزنم لها ةفاك عم
 يف يل نال كيلا .يسيل هدي دحا كيلع عضي امو انا كعم ينناف * تمصت الو ماكت لب فغت ال ليللا ايور
 هالوتي ايياحلا دلب ناك فاو # هللا مالك مهتاعامج يف ملعي رهشا تسو ةئس اهب ماقاف * ريثك بعش ةنيدملا هذه
 هللا اودبعي نأ سائلا عنقي اذه نا نيلياق * هترصح يلا هورضحاو صلوب يلع نوعمجا فوبيلا بصتنا سونويللاغ
 لجا نم مكواعدتسا ناك ول دوهيلا اهيا سونويللاغ ذوهيلل لاق همف متفي صاوب مزتعا املف # انتعيرش ينئانت ةدابع

 * هترضح نم مهفرصأاو ه#* رومالا هذه يضاق نوكا نا رثوا امف كلذب فرعا متناف مكب ةصوصخملا ةعيرشلا ضيارفو

 ماقاف * سونويللاغب دحا لفح ملو يلاولا ةرضحب هوبرضن عمجملا سيير سناثصوص نيينانويلا ةعامج لوانتف
 ساارختك يف هسار رعش صقو اليكاو اليكسرب هعم يضمو ماشلا يلا راسو ةوخالا عدو مث ةريفك امايا اضيا تلنه سلوب
 مهناو * فوهيلا ضوافي عمجملا يلا وه لخدو كنديذ كرتو سسفا يلا هريسم يهتناو #* رذن هيلع ناك هنال
 ديعلا ديعا نأ لاح لك ىلع يليبس الياق مهعدو لب * مهتبلط ىلا مسج ملف ةليوط ةدم مهدنع ميقي نأ هولاس

 يلع ملسف دعسو ةيراسيق يلا ردحلاو * سسفا نم رحملا يف بكرو هللا ةيشمب مكيلا دوعاسو ميلشرواب لبقملا
 ددشي ايجورفاو ةيطالغ ةدلب ةقايسلا يلع فوطي جرخو ام ةدم اهب ماقأو * ةيكاطنا يلا لزنو ةسينكلا لها ةعامج
 ةفرعملا يرق ناكو سسفا يلا لبقا اقيطنم الجر سنجلا يناردنكسا سللوبا همسا ايذوبي ناو #* ذيمالتلا ةفاك
 فرعي ناكو اغيلب اميلعت برلا نع يتلا .يجتعلا ملعيو ملكتي حورلاب اراحو برلا قيرطب افراع ناك اذه * بتكلاب
 قيرط هامهفو داذخا اليكسربو سلليكا هعمس ناف عمجملا يف رهاج قفطي اذه ناك »* طقف انحوي ةيدومعم ربخ
 .اج املف هولبقي نا ذيمالتلا يلا هل اوبتك ةوخالا رماب ايياخا يلا ربعي نا مزتعا املو #* ادج اغيلب اميهفت بنرلا
 .نم مهيريو اديدش اخمتاوت اربح عومجلا يف دوهيلأ طيبوت موأدي ناك هنال #* ةمعنلاب اونما, نيذلا اريثك عفن مييلا

 * ميسملا وه عوسي نأ بستكلا

 رشع عساتلا لصفلا

 ةياب مهل لاقف * دوجوم سدقلا حور نأ انعمس الو لب ال هل اولاقف مثنما امل سدقلا حور متذخا له مهل لاقف ام
 نأ :مهل الياق ةبوتلا ةيدومعم بمعشلا افحوي دمعا امنا صاوب مهل لاقف * انحوي ةيدومعمب اولاقف متغبطصا ةيدومعم

 مهيلع هدي صلوب عضو ناو * عوسي برلا مساب اوغبطصا اوعمس املف #* عوسي ميسملاب يأ هدعب دراولاب اودسوي

 يلا لخد ناو # الحر رشع ينثا مهلك اوناك» * نووابنتيو تاغللاب نوملكتي اوقفط مهن) سدقلا حور مييلا ءاج
 هلوق نوهركتي اموق ناك اهلو هللا كلص نع نيهاربلاب عنقيو بطاخت ريشا ةثلث ةزاركلاب رهاج ثبل عمجلا
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 يف موي لك مهضوافغي ناكو كيالوا نم ذيمالتلا زيمو مهنم دعتبا ةعامجلا ماما ناميألا قيرط نونج#و هنوفلاختنو
 برلا لوق اوعمس ايسا ةدلب نينطاقلا ةعامج نا يتح نيتئس ةدم اذه لمعي ثبلف # ءاربكلا دحا سلجع
 نوبلهجل اوناك مهنا يتح # ةريميب تسيل تاوق صاوب يديب برلا عئصو د نوينانويلاو كوهيلا ينعا عوسي
 + ةثيبلا جاورالا مهنع .يرختو ضارعالا مهنع لوزتف يمقسلا يلع اهنوعضيف ههجو قرع اهب مسمي ليدانم وا بياصع
 معيسملا عوسي برلا مسا ةثيبخلا حاورالا مهب نيذلا يلع نومسيو نوفلختسي اوقفط نيراودلا فوبييلا نم اموق نأو
 ةعبس مهددع ةنهكلا سيير يذوهيلا اواكس ينب اوناك اموق نأو * صلوب . هب زركي يذلا عوسيب مكفلتسن نيلياق
 نمف. متنا اماف هب ريبخ يناف صاوب اماو هفرعا اناف جوسي اما لاقو ثيبحلا حورلا مهباجاف * اذه نولعفي اوناك

 اوبراهت مهنا يتح« مهيلع يوقتو ايلودسم مهبلع داستساو ثيبحلا حورلا هيف ناك يذلا لجرلا مهيلا رفطف * متنا
 طقسو سسفاب نينطاقلا نييفانريلاو دزهيلا عييمج دنع افورعخم ربخلا اذه راصو * نيحرجم“ ةارع تميبلا كلذ نم
 نيرجخمو نيفرتعم نويجتا اوناك اوما. نيذلا نس نوريثكو * عوسي برلا مسا مظاعتو مهتعامج يلع فوغلا
 سمخ اهودجوف اهنامثا تبسعن سانلا لك مادق اهوقرحاو- مهفحاصم .اوبلج راهاالا يعناص نم نوريثكو د مهلاعفاب
 نا جورلاب ضصاوب رمضارومالا هذه تلك املف + هتزع صخب امك يوقو بيرلا لوق يمن اذكهف * ةضف تاوبر
 لسراف #0 ةينمور رصبا نأ يلع بج كلاند يلوصح دعب نا الياق ميلشروا يلا بهذيو ايياخاو ةينودكمب زاتجع
 نم تقولا كللذ يف ضرعف # ام ةدم ايساب وه ماقاو نطسراو سواثوميت هنامدخ# اناك يذلا نيدثالا ةينودكم يلا
 بسكيو ةرهزلا لكايه لمعي ناك ةضفلا. عفاص سويرتحد همسا اناسنا نآل * ريسيلاب سيل بارطضا قيرطلا لجأ
 دق لاجرلا اهيا مهل لاق» لامعالا هذه لثم نولمعي نيذلا عانصلا ينعا مهعمجف #» ريسيلاب سيل ابسك عانصلل
 ةفاكو لب طقف سسفا لهال ال عمقا دق اذه صلوب نا متعمسو متيار دقو * ةعانصلا هذه يه امنا انتدياف نا متملع

 اذه بلتجت امو هجةهلا اوسيل يديألا متهعنصت ىنيذلا نأ الياق ةريثك مهنم ةعامج يار لقنو ليلق الا ايسا دلب
 ةديتع اهمظع نوكتو .يش. ال بسح# ةرهزلا ةمظعسملا ةهلالا لكيهو لب ةهجلا هذه نم طقف انيطعي ارييعت انيلع رمالا
 نيلياق اوفهو ابضغ اوبعوتسا هببوطخلا هذه اوعمس كاف د اعم ةنوكسملاو ايسا لها ةفاك اهدبعت يتلا مدهتت نا
 رهشملا يلا نوعمجا ميلك ازردابتو بالجالاو يدبلا نم اهلك ةنيدملا تدالتماو * سسفا لها ةرهز يه ةميظع

 يلا لوخدلا يلع صلوب مزتعا املو * صلوب عم ارفاس اناك نيذلا نيينودكملا سوخرطسراو سويياغ اوفطتخاف
 »* عمجلل هتاذ لدبي الا هيلا نوعرضتي اولسرا ايسأ ءاصور نمي هءاقدصا اوناك موقو * ذيمالتلا هل_ممسي مل عمجملا
 نم ضهنتساف # اولبقا !ذاميف نوملعي ام مهرثكاو ةرطاقتم تناك ةعامجلا نار خا رما نع نوفتهي اوناك نورخا
 اوملع لاف #* ارذتعم ةعامجلل يتعب نا اديرم هدي سردنسكالا زه املف نوهيلا هب دجتنا امل سردنسكالا عمجلا
 دصق »* سسفأ لهأ ةهلأ ةرهزلا ةهلا ةمظعم نيفتاه نيتعاس يدم دحاو توص مهتعامج نم راص وه يدوهي هنأ

 ةهلالا نورقوي سسفا ةنيدم لها فرعي ام يذلا ناسنالا وه نم سسفا لها لاجرلا اهيا اليات عمجلا بتاكلا

 المع اولمعت و اوضبقنت نإ مكليبسف »+ اذه قيدصت يف نومواقي ءامسلا نم نوطبابلا آو اهنومدختو ةرهزلا ةميظعلا
 ناك نا اماف # انتهلا يلع نييرتقم الو لكيبلا ثلا نيقراس اسيلو نيلجرلا نيذه مترضحا دق .مجبتب

 نورضاح ةنيدملا ءارما اهف قوسلا يف نوفرصتم مهنا ةعبت وا يوعد دحا يلع مهل هعم يذلا يعنصلاو سويرتمد
 نأ بجتلث هذه ثادحالا ةعامج يف نيرخا لجا نم رخآ ارما متبلط نا اماف * ضعب يلع مهضعب عدتسيل

 اببس دحا هيف دج ام يذلا مويلا اذه يف ةموأقملاو ميئلاب انيكشو انسلع يعدتسأ نا بيطعتس ائننال » اهوفرعي

 * عمجلا ثفرصا اذه لاق ناو * بالجالا ةدواععو ةرجاشملا هذه نع ةجخأ متم نا انكمي الو



 نورشعلا لصفلا
 كلت لاج فاو. #* ةينودكم يلا ابهاذ جرخو مهعدوو مهيلع ملسو ذيمالتلا صاب يعدتسا جيبلا نوكس دعبو

 نا مزتعا نيح مهلايتغا هيلع فويهيلا ءاشنان رهشا ةثلث اهب ماقاف # اذالا يلا ءاج ريثك مالكب مهازعو يحاونلا
 ١" سدنوكاسو سوتخرطسيراو يبلكلا سرطابوص ايسا يلا هعبتاو  اينودكمب زانجبف دوعي نا يداتراف ماشلا ىلا دعصي

 !ناورطاب اولصمفن اومدقت ءالوه * ايسأ نم ناذللا سوميفورطو سوكيشيتو. سواثوميتو يفرادلا سوبياغو نايكينولاستلا
 مايا ةسمخ مامت يف اذاورطا يلا مهيلا انيجو.ريطغلا مايا دعب سبليف نم رجلا يف نيرياس نحن انجرخ مث د اننورظتني“
 - باطخ مهبطاخ» سلوب ناك ازمخ نورسكي نوعمتج“ ذيمالتلاو توبسلا دحا فو: * مايا ةعبس مهدنع انسلج ثيح
 نيعمتجم اهيف انك يتلا ةيلعلا يف ْه تنناكو * ليللا فصن يلا مالكلا يف دتماو دغلا ف جرخ“ نأ مرتعا هنال عيدوتلا

 قيمع مون هليوتشلا ا ريتك هتلاطاو ناوي مالك ماود فو سخ#توا همسا ام باش ةذفانلا يف ناكو ةريدك ميباصم

 ال لاقو هقنتعاو هيلع طقسو صاوب لزنف # اتيام ليشو ةثلاثلا ةقبطلا يلعا نم لفسا.يلا طقسو مونلا هطبهاف
 أوقاسف * جرخ اذكهو جبصلا يلإ اريذك مهيطاشوب لكءاو ازبخ رسكف دعص م * يه هيف هسفن ناف اوبلجت الو اوفاخت

 .كلنه يلا مهنال نماث يلا هيف انبكرو بكرملا يلا نحن انسدقت مث #* ةليلق تسيل ةيزعت اوزعتف ايح- يبسلا
 انيحو هانذخا هرتغأ يف نم انلزن املو * لحرتي نا مزتعي كتلانه هنأ مهقفاو اذكه هنال صلوب اوذخاي نا اومزتعا

 يلا انغلب رخآلا ينو نوهش لباقم يلا انريسم يهنا لبقملا مويلا فو رحبلا يف انبكر كلذه نمو * ينيليتيم يلا
 سسفا يلع ارباع زاتجحي نا ياترا صلوب نال * نطيليم يلا انيجو نويليجرت اهبقاصت يتلا ةريزجلا يف انمقاو نماص
 ذفنا نطيليم .نمو * ميلكرراب ةرصنتلا موز لص ةنكما نأ ىتحب عراب هنا ايها يل ةياقع لرطي يا! ايلخدي و

 تدعص هيف يذلا لوألا مويلا ذنم نوملعت متنا مبل لاق هيلا ارواج املف * ةسينكلا سوسق يعدتساف-سسفا يلا

 ةليزج نككو ة ةربزغ عومدلو بمللا عضاوت ةيلكب مكعم برلا مدخأ * ةدملا كلت لوط تيك فيك ايسا دلب يلإ

 مكقناويو مكناش ملصي اهم ,يشب نم تمعنتما الو تففك ام ينناو د فذوهيلا تالايتفاب يل تضرع .ىتلا نمفلا
 يلاو هللا يلا ةبوتلا يلا نيينانويلاو وبيلا اضضحم د لزانملا يف ارسو عومجلا يف ارهج مكملعاو هب مكربخا ملف
 نكل # اهيف 9 ضرعي ادام ملاع ريغ ميلشروا يلا أرياس حورلاب ديقم اذناه نآلاو ”مدسملا عوسي انبرب ةنامالا

 يدلل و هي اهتمام ءايش لعجا ام ىننكل * يرظتنت امومغو ادويق نا الياق ةنيدم لك يف يإ .دهشي سدقلا حور

 دهشأو هللا ةمعن ةراشب يلا صحا نا برلا نم اهتذخا يتلا ةمدخلاو رورسب يبيعس ممتا يتح يدنع .ةمركم
 دهشأ ينناو * هللا كلم ازراك اهتلج ينلا عضاوملا يف اضيا يهجو نونياعت ام مكلك مكنا هلعا انا انا نآلاو * اقيقعت
 يار ةفاكب مكرابخا نم تععنتما الو ترج“ ام يننال | * نيعمجا مكميد نم انا يرد يقن يننا مويلا اذه راهن يي مكل

 هالالا برلا ةسينك اوعرتل ةفقاسأ اهيف سدقلا حور مكلعج يتلا ةيعرلا ةعامج يلإو مكسفنا ىلا اذا اوغصاف د هللا
 :+ ةيعرلا يلع اوقفشي نا لاقث بايذ يفارصنا دعب مكيلا لخديس نا اذه فرعا انا ينناف * ةمدب اهعنطسا يتلا
 نيركذتم اوظقيت اذبلف #* مهارو ذيمالتلا اوبذهتسيو اورهتسيل ةجوعم الاوقا نوملكتي لاجر موقيس ملا مكنمو
 هلل يتوخا اي مكعدوتسا انا نالاو  مكنم دحا لك عومدب ظعا نا نم اراهنو اليل نينس ةثلث ترتف ام. يننا

 كتيبّتشا ام سوبل وأ بصهدوا ةصف اماو #* اهلك تاسدقملا يف ائروم مكيطعيو مكينبي نا ردتقملا هتمعن ةملكلو ْ

 مكل تسيب دقو :»* ناديلا ناتاه اهتمدخ مهلك يعم اوناك نيذلا يبيأوحو يجئ اوح نأ نوملعت متنا » ,ءأيش اهنم

 طومغم :لاق وه هناف عوسي برلا لوق نيركذتم ءافعصلا رعاب اوقتعتل اوبعتت نأ مكيلع بج اذكه مكنأ ءيش لك

 ءاكب مهتعامج نعراصف د * يلصو مهي مهتعامج عم هيتبكر عضو اذه لاق داو * ذخ.اي نمس رثكا يطعي يذلا كلذ

 نوفناتسي ام م هلاق يذلا مالكلل اميسال انزح نيعجوتم د هئتولبقي 0 قنع يلع نوطقاستي اوناكو ريزف
 بكرملا يلا هوعيشو اضيا ههجو نورصبي



 ,0 نورشعلاو يداحلا .لصفلا
 + هطراتس يلا كانه نمو سنور يلا انيج لبقملا مويلا ينو نوك يلا انريسم ماقتساو مهنم انبذجلا نحن انبكر املف

 ماشلا يلا نيرياس انعلقاو ةرسي اهانكرتو صربق اذحب' انرصو انعلقا» « هيلا اندعصف روغلا يلا ارباع ابكرم انفداصن
 ةعبس مهدنح انمقاف ذيمالت اندجوو * كانه هوطعف ابعم هقسو ناك كانه يلا بكرملا نال روص يلا انردختاف
 مهناو انبهذف انجرخ ةعبسلا مايالا انلمكتسا املو د* ميلشروا يلا دعصي آلا حورلاب صلوبل اولاق مهناو مايا
 اضعب انصضعب لبقو * انيلصو يلاشلا يلع انبكز انعضوو ةنيدملا رهاظ يلا مهدالاو مهياسن عم مهلك انوعيش
 يلع انملسو اكع يلا انغلب روص نم يرحبلا ريسلا انلمكا املو د مهنطاوم يلا كيالرا اوداعو بكرملا يلا اندعصو

 لرنم يلا انلخدو ةيراسيق يلا انيجو صلوب لوح نيذلا انجرخ دغلا يفو * ادحاو اموي مهدنع انمتاو ةوخلا
 امايا كانه انمتا املو * نايبنتي قتاوع تانب عبرا هل ناك» * هدنع انمقاو ةعبسلا نم يذلا يليجنالا سبليف

 لاقو هيديو هيلجر اهب دشو صاوب ةقطنم ذخاو انيلا .اجو * سفاغا همسا ىبن لجر ةيذرهيلا دلب نم لزن ةريثك
 يلا هنوعفديو ميلشرواب نوهيلا هديقيو هدشي اذكه هتقطنم ةقطنملا هذه يذلا لجرلا سدقلا حور اهلوقي لاوقالا هذه

 .صلوب باجاف 7 ميلشروأ يلا دعصي الأ ناكملا لهاو نس هيلا ادعرضت لاوقألا هذه انعمس املف # ممالا يديأ

 مسا لجا نم ميلشرواب تومللو لب طقف دييقتلاو طابرلل 1 دعتسم انا ينناف يبلق نوتتفتو نوكبت ذا نولمعت اذاه'
 .يلا دوعصلل انموست مايألا تالت دعبو »* نكتلف هللا ةيشم نيلياق انئمص انل نعذي مل كاف عوسي برلا

 + ميدقلا نيملتلا يسربقلا نصانم هدنع انفاضا يذلا لجرلاب نيياج ةيراسيق نم نيذلا ذيمالتلا انبحسو * ميلشروا

 اودجع اوعمس لاف + هتمدخبا ممالا يف هللا اهعنص يتلا ةلظهابلا رومألا مهنم دحاو لكل ثدحو مهلبقو مهيلع ملسف

 * مه ةعيرشلل يرايغ مهلكو اونمأ نيذلا نينموملا دوبيلا تاوبر يه مك حالا اهيا يرت تمنا اه هل نيلياقت برلا

 الو مهدالوا اونتخإ الا مهل اليات يسوم نسم اودعتبي نأ ممالا نيب نيذلا ذوهيلا عيمج ملعت كنا كنع اوفرع دقو
 اوعمس دق مهنال كيلا ةعامجلا رطاقتت نا بجي هنا يرتما الب اذا اذه نم دلوتي اذامف * سيارفلا .يف اوكلسي

 نهربتو لب ءايش تسسيل كنع مهتغلب يتلا رابخالا نا ةفاكلا فرعتف مهسار قلعت نا يلا مهعم كمسج رمضو
 أوظفحي الا انمكحو مهيلا انلسرأ نم اونمأ نيذلأ ممالا لجحآ نم اماف #* ظفاح ةعيرشلل تكلذا كسفن نع تننا

 نصاوب ذخا ذينيح # انزلاو قونخملا نمو مدلا نمو مانصالل حوبذملا نم مهسفنا اوظفح يوس رمالا اذه لثم
 دحاو لك نع انابرق برق نا يلا ريهطتلا مايا لامكب اربهم لكيهلا يلا لخدو مهعم ربطتو لبقملا مويلا ين لاجرلا
 هيلا مهورطاقو عمجلا ةفاك اوجاهاف ايسا نم نيذلا نوهيلا لكيبلا يف هرصبا مايا ةعبسلا لامك ناح املو # مهنم

 اميلعت عقص لك يف لكلل ملعي يذلا لجرلا اذه انونيعا نويلييارسألا لاجرلا اهيا نيخراص * هيلع مهيديأ اوعضوو
 * سدتالا عضوملا اذه سند دقو لكيبلا يلا اضيا نيينانويلا لخدا دقو عضوملا اذهو ةعيرشلاو بسعشلا دداضي
 ترطاقتف * لكيملا هلخدأ دق صلوب نا اوئبظف سسفا نم يذلا سميفورط ةديدملا يف هعم اورصبا دق اوناك مهنال

 نا نيبلاط * نيهلل فاوبالا تقلفو لكدبلا رهاظ يلا هوبذتجاف صاوب اولوانتو بعشلا راضحا راسو اهرساب هتيدملا
 كلت ين ذخاف # يتمبغشو تجاه دق اهلك ميلشروا .نا دنجلا ةباصع يلوتملا فلالا سيبر يلا ربخلا عفرف هولتقي

 املف » صلوب مهبرض نع اوفك دنجلاو فلالا سيير اورصبا املف اهكر مهيلا ردابو تايم ءاسورو ادنج اهسفن ةعاسلا
 نوفتهي موق ناكو * لمع اذامو وه نم مهتم ربغتشاو نيتلسلسب لغي نا رماو مهنم هذخا فلالا سيير مهنم اند ظ

 نا رما مييهلا لجا نم هتحس يلع ربغلا فرعي هنكمي مل ذاف رخا ينعمب نوجضي ةفياطو ةعامجلا يف رخا مالكب
 ةرثك نآل * مهبساكتو عمجلا هراستقا نسم هولمح دنجلا نا ضرع :جردلا يلع لصخ املق  ركسعلا يلا داتقي

 .؟ .



 قلطت له فلالا سييرل لاق ركسعملا يلا صلوب لخادي نأ مزتعأ املف »* هلصاتسا هعفرا نيفتاه ذوعبتأ بسعشلا

 تسواق مايألا هذه لبق يذلا يرصملا تننا تسسل وا »# ةينانويلا ةغللاب ملكتت فرعتا لاقف كبطاخا نأ ي

 نايرسم ال رثفلا نم نقدر يدوي لدي انآ سضلرد لاق“ لدي تقلا ةديرأ ضرتلا نم ةيرتلا ىلإ ةعميخ و
 هدي زهو جردلا يلع صلوب هفقو هرمأ املف »* بسعشلا ملكا نأ ينرمات نا كيلا بلطاف ةلماخ ةريقح ةنيدم

 + الياق ةيناربعلا ةغللاب فته ريثك تووكس راص ذاف سعشلل

 ظ نورشعلاو يناثلا لصفلا
 نوكسب هيلا اوغصا ةيناربعلا ةغللاب مهبطاخي درعمس املف + مكيلا نالا يراذتعا اوعمسا ياباو يتوخا لاجرلا اهيأ

 ابدوم لييلاماغ همسا لحجر يدل ةنيدملا هذه يف ابرم رغثلا سوسرط يف دولوم انا يذوهي لجر انا #* لاقف ريثك
 توملا يلا قيرطلا هذه تدهطضا دق. * مكلك مويلا متنا امك هلل لزا مل ارويغ ءابالا ةعيرش ريرعتب صخب امب

  مهنم تذخاو ةخوختش يذ لكو ةنبكلا سيير كلذب يل دهشي امك # ءاسنو الاجر سوبهحلا يف تسبحو تديقو
 ضرعف # اوبقاعيل ميلشروا يلا نيفوتكم نيديقم ثلانه نيذلا بلجأل اهيلا تيصمو قشمدب ةوخألا يلا لياسر

 تمطقسف . * يب طوحت اريثك ةتغب ءامسلا نم رون يلع قربا رهظلا تتقو قشمد نم يبارتقاو ييضم لاح يف
 وه انا يل لاقف تننا نم بر اي انا تببجاف * يندهطضت اذامل لواش لواش يل لوقي اتوص تمعمس» ضرالا يلع
 ينبطاخ يذلا توص اعاو نيفياخ اوراصو رونلا اونياعف يعم أوناك نيذلا اعاف + ه«دهطسصت تمنا يذلا يرصانلا عوسي

 نم بطاغتس كائهن قشمد يلا بهذاف تضين اذا برلا يل لاقف عنصا ادام ببر اي تملقف #* هوعمس امف

 يلا تيجو يعم اوناك نيذلا ينداتقا رونلا ثللد دج“ نم ءايش رصبا مل فاو * هلمعت نا رثوت أم عيمج لجأ ْ

 »* اهب نينطاقلا دوهيلا ةعامج لصفلاب هل دهشي ةعيرشلاب ميالي امك عروتم اينائح همسا ناسنا اهب ناكو * ىشمد
 نأ رثا دق انيابا هلا لاقف د انا هيلا ترصبا ةعاسلا كلت ينو رصبا لواش خال اهبا لاقو يب فتون يلا ءاهن
 ينلا .ايشللاب سائلا ةفاك يدل هل ادهاش نوكتس كناو # اتوص همف نم عمستو قيدصلا نياعت ناو هتيشم كفرعي
 ميلشروا يلا تدواع املف * برلا مساب اثيغتسم كاياطخ لسغاو غبطصاف مق عجضت !ذامل نالو # اهتعمسو اهتيار

 نولبقي ام مهناف ميلشروأ نم اردابم جرخاو حربها نإ لوقي هترصباو * ةصخش يف تلصح لكيهلا يف تيلصو
 * عماجملا يف كب نينموملا برضاو سبحا تنك انا يننا نوملعي مه ببر اي انا تلقف * يلجا نم كتداهش
 ينناف بهذا يل لاقف # هولتف نيذلا بايث اظفاح هلتقب ارورسم افقاو انا تنك كديهش نفطصا مد بكس املو

 نأل ضرآلا نم اذه لثم لصاتسا نيلياق مهتاوصا اوعفرو ةملكلا هذه يلا هنم اوعمتساف #* اديعب ممألا يلا كلسرم

 نأ فلا سييررما # اوهلا يلا بارتلا نوثحالو مهبايث نومريو نوفتبي مه امنيبو * اذه شيعي نأ بج ام
 لاق رويسلاب هودم املف #* هيلع نوحبصي اوناك هلع يال ملعي اميكل طايسلل دميلف الياق ركسعلا يلا بلجي

 ةياملا سيير عمس لاف د هيلع ةعبت ال ايمور الجر طايسلاب اوبرصت نا مكل قلطما. فتاولا ةياملا سييرل صاوب
 لاقف فلالا سيير مدقتف »*وه يمور ناسنالا اذه نال لمعت نا مزتعت اذام رظنا الياق فلالا سيير ربخاف مدقت
 لاقف ةريسلا هذه تينتقا ةريثك ةبلطب انا فلالا سيير باجاف # معن لاقف ايمور تننا تنك نأ يل لق هل
 هنا ملع امل فلالا سيير يشخ مث هوررقي نا اومزتعا نيذلا هنع دعتبا نيهللف *.اهيف تدلو دقف انا اما سلوب
 نا رماو لالغالا نم هلهف نوهيلا هبلثي اذامب انيقي هرما ةغلابمب فرعي نا ءاش دغلا ينو * هيلا ملسا دق هناو ايمور
 ْ * مهيدل ةماقاف صأوب اوذخاو اهلك مهتعامجو ةنهكلا ءاسور رضحت



 نورشعلاو كلاثلا لصفلا

 -* مويلا اذه يلا هللا يدل تفرصت ةحلاصلا ةيلورلا ةيلكب انأ يتوخا لاجرلا اهيا لاق ةعامجلا صلوب لمات املف
 اهيا كبرصي نا ديتعل هللا نا صلوب هل لاق ذينيح د همف اوبرضي نا هترضح نيلثاملا اينانح ةنهكلا سيير رماف
 يناني امب برضا نا يب ترمأ دقو ةعيرشلاب صتخم امب يلع مكحت سلاج تننا ذا هضايبب لوقصملا طياحلا
 دق نال ةنهك سيير هنا يتوخا اي تمملع ام سلوب لاقف * هللا ةنبك سيير بستا نوفقاولا هباجاف * ةعيرشلا
 نويسيرف رخآلا وزجلاو ةقدانزلا نم وه مهوزج نا ساوب ملع او #* اييس اباطخ كبعش سيير بطاغت ال بتك
 ذاف * يتوملا ثاعبنا ليمات لجأ نم مكاحا اناو يسيرف نب انأ يسيرف انا يتوخا لاجرلا اهيا عمجلا يف فنه
 نوكت ام نا نولوقي ةقدانزلا نال * ةرثكلا تمقشناو ةقدانزلاو نييسيرفلا يف يهرو قاقش ثدح مالكلا اذه لاق
 نييسيرفلا بزح باتك ضهنو ميظع فاته راصف * هذه لك نوكت نولوقيف نويسيرفلا اماف حور لو كلم الو ةمايق
 داف #* هللا براحن الف ثالم وا حور هبطاخ دق نكي ناف ايدر ءايش لجرلا اذه يف دجن ام نيلياق هنع نومساخ#
 هوبلجتو مهنيب نم هوفطختف اولزني نأ دنجلا ةباصع رما صاوب اوسلتخ# الا ايشاخ فلالا سيير عروت ريثك بعش راص

 ميلشروا ف يلجا نم رومالب تدهش امك كناف ىث سنوب اي الياق برلا هب فقو ةلبقملا ةليللا ينو + ركسعلا يلا
 اونعل مهنال ةسوكعم ةرماوم فوهيلا نم موق عنص راهنلا راص املف »* ةيمير يف ينع دهشت نأ كيلع 'بج اذكه
 * نيعبرا نم رثكا مسقلا اذه يلع اوقفتا نيذلا ناكو ١ * صاوب اولتقي نا يلا اوبرش الو اولكا ال مهنا نيلياق مهسفنا
 لتقن نأ يلا ءايش قوذن ال اننا اديكو انعل انسفنا انعل دق اننا مل اولاقو خويشلا يلاو ةنبكلا ءاسور يلا اومدقت مهناو
 هروما اوفرعت نا نيمزتعمك مكيلا ةردحي نأ ادغ هيلا نيبلاط ةعامجلا عم فئالا سييرل نالا متنا اورهظاف * ساوب
 هل هوئمكا يذلا مهركم سصلوب تسخا نبا عممض اناف د هلثقن مكيلا هوند لبق نيدعتسم نوكن نمو ةغيلب ةفرعم

 يلا باشلا اذه لصوأ هل لاتو تايملا ءاسور دحا صاوب يعدتساف * كلذب صاوب ربخاو ركسعلا يلا لخدف يضم
 نا ينلاسف ٍيناعدتسا لقتعملا نا هل لاقف فتالا سيير يلا هلخداو هذخاف د هب هربخ# .يش هل ناف فقالا سوير
 ةربختساو نارفنا يلع هب يغمو هدي يلع فلالا سيير ضبقف د هب كربخ رس هل ناف بسعشلا اذه كيلا لخدا
 ادغ عمجلا يلا صاوب ردعت نا كولسي نا اوقفاوت دق نوبيلا نا:ىلقف . * هب ينربمتت كدنع يذلا رسلا وهام
 الجر نيرا نم رثكا هل نمكا دق نآل مبل نعذت ال |ذا تناف * ةغيلب ةفرعمب هلاوحأ نع اوريغتسل نأ نيمزتعمك

 تايملا ءاسورر نم يعدتساو # رابخألا اذه يلع ينتعلطا كنا دحال ركذت آلا هاصو نا دعب بباشلا فلالا سير

 رادلا يف نورضحل بشان يتيامو اسراف نيعبسو ةيراسيق يلا اوقلطنيل يدنج يتيام اموس امهل لاقف نينلا
 لمتشت ةلاسر هيلا بستكو #0 يلاولا سكيليف يلا هولصويو صلوب اودعاصيل د ليللا نم ةنلابلا ةعاسلا يف

 هيلع ضبق لجرلا اذه # حرفا نا سكيليف ديالا يلاولا يلا سايسيلب بقلملا سويدولك نم مسرلا اذه يلع
 ببسلا بفرعا نا ترثا املف # ايمور هنا ىسملع نا هتذقناو دنجلا مم ترضمف هولدقي نا اورواشتو ذوهيلا
 دجأ ملو مهتعيرش يف تاناحبتسإ لجا نم اروصا هنم نوكشي مهتدجوف #» مهتعامج يلا هتردحا هنم هنوكشي يذلا

 هتلسراف فوهيلا نم لجرلا يلع ريصي نا ديدعلا لايتغالاب تفرع مث # ادييقت واءاتوم هلجا نم بسجوتسي اهنذ هل
 صلوب اوذخا اورموا امك دنجلا ناو د افاعم نك هنم هنوكشي ام كترصحب اولوقي نأ هبالث ترمأو كيلا ذينقو

 * هعم نوريسي اوقفطو ركسعلا يلا اوداعو ناسرفلا اوقلطا دغلا يو * سطيرتابيتنا ةنيدم يلا ليالا يف هب اوراسو
 وه دلب ةيا نم هلاسو يلاولا اهارق املف * سلوب هترضحب اوماقاو يلاولا يلا ةلاسرلا اوعفدو ةيراسيق يلا اولخدو
 * سدوريه رصق يف ظفح هب رماو كبالث اورضح اذا تكلنم عمستس # هل لاق رغثلا نم هنا فرعو



 نورشعلاو عبارلا لصفلا
 يلاولا دنع يلا اورضحو منلعلا يتيطنملا سوللترتو حويشلا عم ةنهكلا سيير اينذح لزن مايا ةسمخ دعبو

 دقو ةليزج ةمالس ادتلمش دق سكيليف ديالا اهيأ الياق هبلثي سوللترت قفط هاعدتسا املف د صلاوب يلع نوع دئسي

 كباطخ عطقا اليلو *ركشلا ةيلكب عقص لك ٍفو تمقو لك اهانلبق * ةريثك بقانم ةمالا هذهل كتسايسب تراص
 ظ عبمج يلع جيبلا ايشنمو ادسفم لجرلا اذه اندجو انناف * راصتخاب انم عمست نا كتعادو يلا عرضتا اريثك
 املثمو هانكسماف لكيهلا سندي نأ لواح هنا ينح »* نييرصانلا قاقش يلع امدقتم ةنوكسملا يف نيذلا دوهيلا

 رعأو #* ديدش دهمجا انيديأ نم هذخاف رأث فلالا يلع دياقلا سويسول نأو »* هنيدن نأ اندرأ انتعيرشب صئخ

 يتلا #* اهب نحن هبلثن يتلا بوطغلا هذه هنع تنفشك !ذا فرعت نا تننا كدكمي هنمو كيلا اوتاي نا هيفرقم
 نا لاقف ملكتي نا يلاولا هيلا يموا نيلح صاوب باجاف د يه اذكه رومالا هذه نا نيلياق نوهيلا ةعامجو اهقباط
 ففرعت نأ كنتكميسو د * سفن ةبيطب يلاوحا نم ردع 92] هديل اكنباوا دورك يتب دع لزب ل الا تبرع دي

 . هلو ادحا بطاخا لكيهلا يف ٍيودحو اكو #* ميلشرواب دجسإل تدعص ثذنم اموي رشع ينثأ نم رثكأ يل كتمسميل نأ

 ” اناو هب نآلا يننوبلثي ام نع ةجبح نورضعي نالا نوعيطتسي الو * ةئيدملا يف الو ا
 يف تابوتكملا عيمج اقدصم يوبالا هللا دبعا اذكه ابيف قاقش اهنا مه نولوقي يتلا قيرطلا نا اذهب كل 52

 نيقيدصلل ةرظتنم ةمايق يتوملل نوكيس نا ءاوه هنورظتني ال يذلا اجرلا هللا نم هلموا اجر يلو # ءايبنالاو ةعبرشلا
 ايياج تملبقا ةريثك نينس دعبو #* نيح لك سانلاو هللا يدل رثعت 4 ةيور يل اذه يف سردا لاف * نيملاظلاو
 نم اذوهي اموق ناو * بالجا يف الو عمج عم ال لكيهلا يف ارهطم اهيف ينودجو دقو # نيبارقو تاقدصب يتمال

 هيأ مهسفنا ءالوه اولوقيلف وا »* ةعبت يلع مهل ناك نأ نوبلثيو كترضح) اورضحب نا بجي ناك يب اوشو ايسا
 متعمتجا دق مكنا مهنيب امياق دحاولا توصلا اذهب تمفته عمجلا يف تفقو امل يننا يوس #* يف اهودجو ةمالظ
 نع يتلا يجعلا فرعي نا ارثوم مهعفاد سكيليف اذه عمس ذاف * يتوملا ثاعبنا لجا نم مويلا يننومكاحت
 ظفتحي نا ةياملا سيبر يلا زعواو #* مكلاوحا فرعي فلإلا سبير ايسيل ردنا اذا الياق ةغيلب ةفرعم قيرطلا
 هتارما عم سكيليف ءاج ام مايا دعبو # هيل لوخدلاو هتمدخ نم فوبيلا نم ادحا عنمي الو ةحار هحنمبو صاوبب
 ةيمعلاو ةفعلاو لدعلا يف هضواف كاف د ميسملا عوسيب ناميالا نع هنم عمسو سلوب رضعتساف ةيذوهيلا يليسورد
 لماو * كتيعدتسا تنتو يل قفتا اذاو نآلا فرصناف باجاو افياخ سكيليف راص نوكت نا ةديتعلا ةنونيدلاو
 نأ دعبو د افئاكتم 000 هثدح هرصوتسي ناك كلذلف هقلطي يتح الاوما هيطعيس صاوب نأ اذه عم

 كرت مهيلع هب معني ءايش نويهلل فلخ سكيليف رثا داو ينيكريلا سطسف سكيليف ةفيلخ راص ناتنس تلمك

 » اديقم سلوب

 نورشعلاو سماحتلا لصفلا
 - اومدقتمو ةنهكلا سار هيلا عنرف * مايا ةقلث دعب ميلشروا يلا ةيراسيق نم دعص هتيالو هدي لا نلف درو املو

 ب هلتقل نينمكم هل اوريصيو ميلشروا يلا م هلسري نا اليمح مهعم لمعي نأ هيلا اوعرصتو #* صاوب رما دوهيلا

 مكيف ءايوقالا لاجرلاف ٠ : اعيرس هريسا نأ مزتعم اناو ةيراسيق يف ايرفح# ساوب نا مهباجاف سطسف اماف * قيرطلا
 سلج دغلا ينو ةيراسيق يلا مهلوزنل رثكاو مرا :ةريشنع مهل مسرو # هب ةويلثيلف لجرلا يف ناك امهمبو يعم اوردخخياف

 . ةريثك ابابسا صلوب يلع اومدرو ميلشروا نم اولزن نيذلاو دوهيلا بصتنا ءاج املو * ساوب راضحاب رماو هيسرك يلع
 يتلا ةعيرشلا يلا ال ابنذ مرتجا ام هل الياق اهنع وه رذتعا نيح 00 نا اوردتقي ملف ةليقث اجو
 : نا رثوتا. صاوبل لاقف باجا اليمج نوهبلا يلا يدسي ا لع ءاش املو يلا الو لكيبلا يلا الو نوهيلل



 بجي ثيح رصيق فقوم مادق فقاو انا صاوب لاقف * يرماب كانه رومالا هذه نع مكاعتل ميلشروا يلا دعصت
 .ايش تلعف دقو مهتملظ دق تنك ناو # انيقي كلذ فرعت تنا امك .ايش ذرهيلا تملظ ام يننال مكاحا نا
 نكمي امف ءايش تسسيل اهب يننوبلشي ءالوه يتلا بلاثملا هذه نكت نأو توملا نم يفنتعأ امف توملا بجوتسي

 رصيقب كثيغتست ذا باجاو هتروشم بحاص سطسف بطاخ ذينيح * رصيقب ثيغتسم اناو مهل ينبهي ادحأ

 * سطسن يلع املسف هتجوز ةيقينربو كلملا ابيرغا ةيراسيق يلا لبقا ام مايا تربع املو *رصيق يلا بهذتس
 سكيليف هكرت الجر انهاه نا الياق صلوبب ةصتخملا رابخالا ابيرغا. كلملا يلا عفر ةريثك امايا سطسف كانه ماقا املو
 مهتبجاو #* ةلياط ينم نيبلاط مهخويشو نوهيلا ةئهك ءاسور هربخ ىلا عفر ميلشروا يلا تددعص املو د اديقم

 اناا منميو بولثملا هجو ءازاب نوبالثلا لصعت نا لبق ثللهلا يلا اناسنا اوعفدي نا ةداع مهل تسيل مورلا نا
 راضحاب ترماو يربنم يلع تسلج دغلا فو ةدحاو ةلبم الو مهحنما مل انه يلا اوواج املف # هللز نع هيف رذتعي
 هوبلث ام تاناىبتسا اوس # اهب هومهتا يتلا نم ةدحاو ةلع 3و هيلع اودروي ملف هيلع بالثلا بصتناف * لجحرلا

 تملق هنم بولطملا رمآلا يف انا تريم كاف * يح هنأ صاوب ركذ تيام ام عوسي نعو مهتنايد لجا نم اهب

 ةرماب علاطيل ظفح نا صاوب ثاغتسا املو #* رومالا هذه نع كانه مكاح# ميلشروا يلا يغمي نا رثوي ناك نا هل

 .نا اناو رثوا تشك دق سطسفل ابيرغا لاقف * رصيق يلا هذفنا نأ يلا هب ظافتحللب 2 فرشملا رقوملا ةفرعم
 عامسلا ناويد يلا الخدو ةريدك ةليخ# ةيقينربو سابيرغا ءاج امل دغلا بو * هعمست أدغ هل لاقف لجرلا عمسا

 ةتناملا اهنا لادو اوت رضحم املك“ د نسوي راضخ اب نسطبتو راو اهيف نريمظعملا هديدعلا لاحرر تارألا ءايور عم
 نيفتاه انهاهو ميلشروا يف ذوهيلا ةعامج ةفاك يبطاخ هلجا نم يذلا اذه نورصبتا اندنع نيرضاحلا ةعامج ايو ابيرغا
 وه ثاغتسا املو توملا هب بجوتسي ابنذ لمعي مل هنا انا تنقيت املو * ةتبلا شيعي نا بجي ام هنا
 ا ل اي اوي ا ياك اانا ينذر م هيلا هلسرا نأ تممكح فرشملاب

 .. اهيا .٠ وه 9

 + هيلع يتلا بابسالا 56 تسل اديقم ذغنأ نا

 0 نورشعلاو سداسلا لصفلا
 ابيرغا كلملا اهيا # ارذتعم هدي سلوب دم ذينيح كلسفن نع يتعحت نأ كرمان نعن صاوبل ابيرغا لاقف
 # كترضعا رذتعأ نا مويلا مزتعم انأو يلع دوي . ويهلأ اهب يعدتسي ملا بللاثملا رياس لجأ نم اطوبغم بويكا ىلإ

 * لبمتب ينم عمست نا كيلا بلطا كلذلف نوهيلاب ةموصغملا تائحابملاو ضيارفلا رياسب ملاع كنا اميس الو
 اميدق ينوفرع دقو ه» لوهيلا ةعامج اهفرع دتف ميلشرواب ينمأ يف ميدقلا ذنم ةرياصلا يبابش ذعم يلا يتريس اما

 نع انا نآلأو * ةررهملا انتنايد برزخ صتخ# ام يلع ايسيرف تشع ينا اهب نودهشي اورثا نا ينيلوفط دن

 هللا نودبعي رشع انثالا انليابق هلجا نم يذلا لمالا * امكاحم تمفقو دق انيابا يلا هللا نم رياصلا دعوملا ليمات
 رعآلا اذه وهام #* دوهيلا يلع 000 هلجا نم 3 احرلا يأ عولبلا 07 كلملا 0 3 م أراهنو اليل

 يف انا هبتتيقلا نيسيدقلا نم 0 ميلشروا ين 0 يذلا يارلا #2 يرصانلا عوسي 1 دداشت ةريثك ءايشا

 0 ا مهيلع هبوصأو مكحلا بجحوأ انا كنك نولتقي أوناك داو ةدهكلا ءاسور نم ناطلسلا تنذخأ امل سوبعملا

 تو م مهدرطا تنكر ري مهيلع اماتهم هيلع نرتقي نا مهرطضأر 00 3 ةريثك

 ضرالا يلا املك انطقاست اف #2 يلم نورياسلا 0 سمشلا ناعم نم رثكا 00 9 ىلع | قرشا دق 1



 لاحلا هذبل يناف كيلجر يلع مقو صهنا نكل * كتننا هدهطضصت يذلا عوسي انا يل لاقف تننا نم بر اي انا
 بعشلا نم كذقناو # اهب كل تربظ يذلا رومالابو اهتيار يتلا ءايشالاب ادهاشو امداخ كميسال كل ترهظ
 هللا يلا ناطيشلا ناطلس نمو رونلا يلا ةملظلا نم اودوعيل مهنيعا متفتل  مهيلا انا كلسرا نيذلا ممالا نمو

 ايصاع رصا مل ابيرغا كلملا اهيا انهاه نمف * يب مبنامياب ةسدقملا نكاسملا يف اظحو اياطغلا ريفكت اوذخايل

 نا مهتلاسو ممالاو ةيدوهيلا ةدلب رياس ينو ميلشرواب نيذلاو لولا قشمدب نيذلا ترشب ينك * يوامسللا رظنملل
 لكيهلا يف نوهيلا ينلوابت بوطحملا هذه لجا نمف # ةيوثلل ةقعتسملا لامعالا نيلماع هللا يلا اوعجريو اوبوتي

 لوق لقا ملو ريبكلاو ريغصلل ادهاش مويلأ اذه يلا تمفقوو ةرزاوملاو ةنوعملا هللا نسم تلنف # ولتقي نا اومارو
 نع لوا نكي ناو امولام ميسملا نكي نا د ريصت نا ةديتعلا ءايشالا نع يسومو ءايبنالا اهلاق يتلا لاوتالا دداضي
 ميظع توصب سطسف لاق لاوقالا هذهب وه رذتعا املف د ممالاو بعشلل روئنلاب رشبي نأ ديتع وهف يتوملا ثاعبنا

 قطنا ينكل تينج ام ديالا سطسف اي لاقف * نونجلا يلع كتلاحا دق ةريثكلا بتكلا نال تينج دق ساوب اي
 هنأ نظا تمسلو ارهاج“ هترصحب انا ملكتا يذلا لاوقالا هذه ةقيقح فرعي كلملا نال # ةفعلاو ىدصلا تاملكب
 كنا ملعا انا ءايبنالا قدصت اما ابيرغا كلملا اهيا # ةيواز يف اذه تلمع ام ينال الصا اهنم ءايش هنع متكني

 ظفلب عمقا نأ هللا لهتبا لصلوب لاقف #* ايحيسم.ريصا نا ينعذقت ريسي ظفلب صلوبل ابيرغا لاقف * مهقدصت
 اولخ انا املثم اذكه اوريصي نا مويلا يلاوقا نوعمسي نيذلا عيمجلو لب كادحو كل سيل ليوط باطخبإو ريسي
 مهضعب لوقي اوفرصناو »* مبعم نوسلاجلاو ةيقينربو يلاولاو كلملا ماق لاوقالا هذه لاق فاو * لالغالا هذه نم
 نأ نكمي ناك دق سطسفل ابيرغا لاق مث * لالغالا وا توملا هب ىحتسي ءايش لمعي مل لجرلا اذه نا ضعبل

 + رصيقب ثغتسي مل ول لجرلا اذه ىلطي

 ظ نورشعلاو عباسلا لصفلا ظ

 سيير يلا نيديقم نيرخا اموقو صلوب اوملس ساوبب نوذولي نيذلا ةيلاطيا يلا رحمبلا يف بكري ناب مكح املو
 : يلا اوريسي نا نيمزتعم هباحتا ناك ينيتيمارلا بكرم يلا اندعصو # ةيطسبس مغط نم سويلوي همسأ ةياه
 منمف اديص يلا انلزن يناثلا مويلا يفف #* يكينولاستلا ٍنوذاكملا سوخرطسيرا انعم بكرو ايساب يتلا عيضاوملا
 كانه نم انبكرو * رفسلا سياوحج امامتها مهنم لانيف هياقدصا يلا بهذي نا هرماو اقافشاو افطعت صاوبل سويلوي
 يلا انلزنو ةيليفمابو رغثلا يف يذلا يللا ذينيح انربعو # اندداصت تناك مايرلا نا لجا نم سربق يل انرسو
 ةريثك مايا يفو # هيلا اندعصاف ةيلاطيا يلا ارياس ايناردنكسا ابكرم ةياملا سيير دجو كانهف  ايكيللا دلب يناوم
 دهجلاب» * شطيرتا يلا انرس ينوملس يف حايرلا انكرتت مل او نودينك يف انلصح دهجلاب ريسملا يف نوطابتي اوناك مهنال
 نيح انل يضم 'املف د ءااسال ةنيدم براقملا هةتسحلا يناوملاب بقلي ام عضوم يلا انيج بكرملا اوعداخ امل
 نا يرا ام يلع نوديتع انا لاجرلا اهبا الياق + صلوب مهظعو ناح دق ناك موصلا نال ابطعم انريسم ناكو ليوط
 ةياملا سيير اماف # انسفناو لب طقف بكرملاو ىسولا رسخن الو رحملا يف انريسم نوكي ةريثك ةراسخو بعتب
 قئاوم ريغ انيملا كلاذ ناك ذاو * صوب نم تالوقملا نم رثكا ةيتونلا بمحاصو بكرملا ربدم يارل نعداف
 +« شطيرقا يناوم يف نوتشي سكيذيف يلا اوغلبي نا مهنكمي لعل كانه نم اوريسي نا مهرثكا ياترا ءاتشلا ناوال
 برقلاب اوذخاف اهنوبلغي نوصرحي مهنا اونظ تبه دق ةيبرغلا حايرلا ناو برغملا ةيحان يف عضوملا اودهاش املف
 2 فطتخاف »* جاومالا يثنملاب بسقلي ففينع مير بكرملا يلع ريثك تمقو دعب 9! به مث * شطبرتا اوربعو
 كسمن نا انردق دهجلابف سويدولك اهمسا ام ةريزج انيرجو انريسم يف انرصباف #* ميرلا رصبي هنكمي ملو بكرملا
 هرلمهاو ةلالا اوطحو راود يف طقسي الا نيفياخ بكرملا اودشو اهرلمعتسا ليحو تانوعمب هوعفرف * بكيرملا
 هلا انيدياب انحرط كثلاثلا مويلا يفو * قسولا نوقلي اوقفط دغلا يف اديدش انيلع بكسي .اتشلا امنيبو  اذكه

 0 ه2



 ةفاك انم عرتنا كلاذ ذمف ةريثك امايا ميظع ءانش انيلع مادو د موجنلا الو سمشلا انل رهظت مو رجلا يف بكرملا

 ' بجي ناك دق لاجرلا اهيا لاقو مهطسو يف صاوب فقو ذينيح ءايش لكءان مل ةريثك امايا انمقاو د صالخلا ءاجر
 نا مكلساو مكظعا انا نالاو # ةراسخلاو بعتلا اذه انمجبر دق انكو شطيرتا نم دعصن الا يارل اونعذت نا مكيلع
 ٠ انا يذلا هللا كالم ةليللا هذه يل يب فقو دق نأل * بكرملا يوس ةدحاو اسفن الو مكنم طقسي ام ناف اوحرفت

 كل هللا بهو دق اهو رصيق ةرصحب لثمت نا كّيلع بجي كناف فخغت ال صاوب اي الياق * هدبعا يذلا هل
 طقسنسو #* هب تبطوخ امك نوكي اذكه نا هللاب نموا ينناف لاجرلا اهيا اوحرفا كلذلف * كعم نيرياسلا عيمج
 نا ةيتوتلا ركتفا ليللا فصن يف ايردا يف نوددرتم نحنو هليل رشع ةعبرا تمفلس املو + ام ةريزج يلا دب الب
 اودجوف اوردقو اليلق تلانه نم اوراسو اعاب نيرشع عضوملا اودجوف ريدقتلا لبح اوقلاف * مه ةدلب هيا يف اوفرعي

 ريصي نا اولهتباو يصارم ةعبرا بكرملا رخوم نم اوقلاف ةنشخ عضاوم يف اوطقسي الا اورذحت د اعاب رشع ةسمخ '
 اودمي نا نومزتعم مهنا ةجح رجلا يلا بكيرملا اوردحاو بكرملا نم اوبرهي نا اوسمتلا ةيتونلا ناو د اراهن
 متنا مكنكمي امف بكرملا يف ءالوه اوتبني مل نا دنجللو ةياملا سييرل صلوب لاقف * بكرملا مدقم نم يسارملا
 صلوي عرضت راهنلا ريصي نأ عمزا نيح يلاف .# طقسي هولمهاو بكرملا لابح دنجلا عطق ذينيح »* نوصلغت
 اولوانتت ملو لكا الب اهرمتلمكتسا بطعلا نيرظتنم اموي رشع ةعبرا مويلا مكل الياق اماعط اولوانتي نأ مهتعامج يلا
 ام مكسور نم ةذحاو ةرعش ناف مكصالخ يلا يدوي امم كلذ ناف اماعط اولمعتست نا مكيلا عرضتا اذهلف  اماعط

 اولمعتساو نيرورسم مهلك اوراصف د لكءاي قفطو رسكو ةعامجلا ماما هلل ركشف ازبخ لوانتو هذه لاق فاف * طقست
 اوقلاو بكرملا اوففخ ماعطلا نم اوعبش لاو #* نيعبسو ةتسو يتيام اهلك سوفنلا بكرملا يف انكو د اماعط
 اولصوي نا اوواتراف ايطاش هلل اولماتي مل ام ييلخ مهل حلل ضرالا اوفرعي ملو رابنلا ءاضا املف * رحبلا يف ةطنحلا

 ريغصلا علقلا اوعفرو اعم لجرالا دعاوق اوحرطو رحبلا ين اهرحرسو يسارملا اوعطقف * مهنكما نا هيلا ةبكرملا
 12 ثبلو زتراف همدقم اماف بكرملا اولمهاف نيرح يد عمضوم يف عقوف » ياشلا يلا حايرلا بوبهب نيكسمتم
 مهنم دحا مبسي اليل نيديقملا اولتقي نا ايار مهنهذب دنجلا رطخاف د جاومالا ةدش نم صسفتف هرخوم اماو كرعتن

 نأ اوحس# نأ نوردقي نيذلا رماف يارلا اذه نم مهعنم.صلوب صلخ# نا هرائيالف ةياملا سيير اماف د .بربيف
 بكرملا تالا يلع مهضعبو فوفد يلع مهضعب اوجرخ مهنم نوقابلاو :* ضرالا يلا اوجرخبو نيلوا مهسفنا اوحرطي
 ْ * ضرألا يلا مهلك اوملس |ذكهو

 نورشعلاو نماثلا لصفلا

 مهنال اريثك افطعتو اناسحا انونم ربربلا ناو * نطيلم يعدت ةريزجهلا كلت. نا اوملع ذينيح اوصلخت املو

 اريثك ابطح عمجتأ شتفيو رودي صلوب امنيبو د دربلا لجا نمو تباثلا رطملا لجا نم انلك انوذخاو اران اودقوا
 لاق هدي يف ةقلعم يعفألا ربربلا رصبأ املف » هدي تمرعذلف رانلا ةنوخم لبق نم يعنا تجرخ رادلا يلع هعضيو

 ضفنف وه اماف * شيعي نا ةلياطلا هكرتت مل رجلا نم صلخت ذا وه لوتاق يرتما الب لجرلا اذه ضعبل مهصعب
 هورظتنا املف انيام ةتغب طقسي اماو قرتحي اما هنا هنم اورظتناف مه اماف  ةيدر ةديصم هبصت ملو رانلا يف ةيعلا
 طوحي امو ةريزجلا كلت مدقتم ناكو #* هالا هنا هنع مهناهذاب اورطخا يدر باصم هلئي مل هنا اورصباو ةليوط ةدم
 يمحت سويلبوب نبال تضرعف .»* ماركاب انفاضو لافتحاو طاشنب مايا ةثلث انلبتقا اذه سويلبوب هعسا عايصلا نم اهب

 انفارصنا دنعو ةليزج تامارك انومركاف # اويفشف هيلا مهومدق اضارما ةزيزجلا يف مهب تناك نيذلا ةعامج رهابلا
 ناسنال ةريزجهلا كلتب ىتش دق ناك يناردنكسا بكرم .يف انردحنا روبش ةثلث دعبو. * رفسلا ةجاح انل اورضحا
 يهتناو كلنه نم انربعو د مايا هثلث اهب انمقاف يسوكاريس يلا انردحلاف * سيروكسيدب فورعم يناردنكسا



 مهب انيزعت ةوخا اهب اندجوف * ساويتوب يلا ةيناث يف انيج دحاو موي دعب يبرغلا به داو نيجير يلا انريسم
 يلا انولبقتسي اوجرخ انرابخاب كانه نيذلا ةوخالا عمس املف #* ةيمور يلا انلخد اذكهو مايا ةعبس مهدنع انمقأو

 انلصح املو. »* ةماسوو ةقث فختاو ار صلوب مهرصبأ املف تيناوح ةثلدلا هيف يذلا عقصلاو حامرلا قوس

 يذلا يدنجلا عم هنلمج يلع ميقي نا صلوب ىلا مدقتو شويجلا دياق يلا نيديقملا ةياملا سيير ملس ةيمورب
 ام انا يتوخا لاجرلا اهيا مهل لاق 7 اولجد املف دوهيلا يف نيمدقملا صلوب يعدتسا مايا ةنلث دعبو * هظفح

 ٍنومكاح نيذلا # الولغم ميلشروا نم مورلا يديا يلا تملس دقو ةيوبالا ضيارفلا او بعشلا دناعي م

 نا رمألا ينرطضا ذوهيلا ينمواق املف »* ةدجاو هلع توملل يف اءدجا مل ذا ٍفوقلطي نا اورثاف ينع اوفشكو

 نم يننال مكبطاخاو كرب مكتوعد ببسلا اذبلف يرام يح

 دحأ انيلا درو هو ةيدوهيلا نم ابتك كلحا نم لبقن مل نحل هل اولاقف #* ةلسلسلا هذهب تللغ ليارسا ءاجر لجا

 نع اماف اهدقتعت يتلا تادقتعملا كنم عمسن نا نوبلاط نحو #* اهركتسم امالك ملكت وا كننع رب ةوخالا

 عصضوم 3 1 دنع يأ 0 اوددجو 0

 ل ل * اهوركنا د ل ا + ءاسملا يلا

 لقو بعشلا اذه يلا ىلطنأ لاقف + يبنلا ءايعشا :مفب انءابا انسح اباطخ تبطاخ سدقلا :حور نا ادحاو الصف

 هاذي ارمس سانلا اذه: ايلف اظل دن نآلا * نورت امو أرصب نورصبتسو هنومهفت امو اعامس نوعمستس مهل
 نكيلف * مهيفشلف يلا اوعجريو مهبلقب اومهفيو مهناداب اوعمسيو مهنيعأب أورصبي اليكل مهنيعا أوضمغو اليقث اعمس

 يف نيددرم دوهيلا فرصنأ اهلاق يتلا لاوقألا هذه اوعمس كاف مماألا يلا لسرا دق هللا صالخ نا مكدنع امولعم

 انراك * هيلا نوقلطني نيذلا ةفاك لبقي ناكو هترجاب انكاس نيتنس ةدم صلوب ماقاو د هلاوقا ةفرعم ءاغتبأ مهسفنا

 * عنم الب ةرهاجملا ةفاكب ميسملا عوسي د برلا نع ينلا نيهاربلا املعمو هللا كلمب

 + راهطالا لسرلا لامعا بداتك مت

 0200 22 222222222222222 2222222292 ا 5 زا 2229225222222 5 2

 هيمور لها يلا لوسرلا صلوب سيدقلا هلاسر

 دي

 لوألا لصفلا
 بتك يف هيايبناب اهب عوف ىبس يتلا د هللا ةراشبل برتنملا الوسر وعدملا ميسملا عوسي دبع صلوب نم

 سدقلا حورب ةصتخملا ةردقلاب دودعملا هللا نبا * ةرشبلاب صتخي امب فواد لسن نم رياصلا هنبا نع * هيسيدق
 لجحا نم ممالا عيمج يف ةنامالا ةعاطل هلاسرا ةمعن انذخا هب يذلا . * يتوملا نم رم انير عيسملا عوسي كاعبنأ نع



 نيسيدقلا نيوعدملا ةيمورب نيذلا هللا .ابحا عيمج ىلا ميسملا عوسي نم نووعدم مهيف متناو نيذلا د همسأ

 مكركذا يننأ هنبا ةراشبب يحورب هدبعا يذلا يل دهاشلا وه هللا»  عمجا ملاعلا يف هب داشي مكناميا نال مكلك
 يننال  مكيلا ردصأ نا اليبس هللا ةيشمب يا رسيني ناك نا لعل السوتم #+ يتاولص يف نيح لك ريتفت الب امياد
 ف نئسارلا يتناماو مكتناماب مكب يزعتن نأ يه هذهو #3 اوئمدتل ةيناحور ةبهوم مكيطعا ينح مكدهاشا قاتشم

 نآلا يلا تقوعف مكيلا يضملا تييون ةريثك رارم يننا مكنع وبغي نأ يتوخا اي رثوا تسسلو # اعم انم دحاو لك
 . اذه »#* .اهفسلاو ءامكحلاو مجعلاو نيينانويلا رشبا نأ ميزع انا ذا #* ممالا يفاب يف يل امك ام ارمث مكيف يل نوكيل
 صالغل هللا ةوق اهنال ميسملا ةراشب نم فنا تسلل يننال 9 # ةيمورب نيذلا مكرشبا نا طيشن يب صتخملا مزعلا

 قيدصلا نا بتك امك ناميا يلا ناميا نم نلعتسي هللا لدع اهيف نال # اينانوي وا اللا ناك ايدرهب نموي نم لك
 * ملظب ىتحلا نيكساملا مهملظو سانلا قافن رياس يلع ءامسلا نم نلعتسي هللا طغس نآل *  ييحي ةنامالا نم
 اياربلاب ملاعلا عدبا ذنم يرت ال يتلا هتايصاخ نال .* مهل ةرهظا هللا نال مهيف رهاظ وه هللا هملعي يذلا يارلا نال
 هل بج امك هوركشي ملو هوحسي ملو هللا اوفرع مهنأل * راذتعا الب اونوكيل هتوهالو ةيلزالا هتوق يأ رصبتف اهب نطفي
 يذلا هالالا دج اولدباو + اوقم#ف ءامكح مهنا نيمعاز # مهفلا دقافلا مهبلق ملظاو اوغطناو مهراكفاب اورتغا لب

 يلا اكرابم وه يذلا يرابلا نود اهودبعو ةيربلا اورقو بذكلاب هللا نتح اولدبتسا نيذلا #* مهماسحا اهب نهتمنل
 فالخب نهل ةيضعقملا ةعيبطلا لامعتسا نكرت مهثانا نال ناوبلاو مالالا يلا هللا مهعفد كلذلف + اقح روهدلا

 ةروكذب ةشحافلا نولمعي ةروكذ ضعب .اهتشاب مهضعب جاهو يعيبطلا يئنالا لامعتسأ اوكرت روكذلا كلذك» # ةعيبطلا
 مهتفرعم يف مهل هللا نوكي نا اوربتخي مل امك» #* مهتاذ يف هنوفوتسي مهلالصب هوقعتسا يذلا ءازجلا ضوعو

 نيبعوم ةليذر هرش رشو ءانزو ملظ لك نم نيولمم * بجحا ال ام اولمعيل ربتخم ريغ لقع يلا هللا مهعفد
 نييتاع نيربكتسم ىنيماتش هللا نم نيتوقمم نيباتغم نيرراشم #* هيدر تاداع اشغ اكحع التق !ادسح

 نيذلا * نيموحر ريغ نيرياج مبل دو ال مهل دهع ال مبل مهن 1 # مهيذلاو نيقياع نيطبنتسم يراسملل
 نيذلا نوكراشيو لب طقف اهنوعنصي امف توملا نوبجوتسي لاعفالا هذه لثم نيلماعلا نا هللا فاصنا اوفرع دق

 * مهلعف مهيضريو اهنولمعي .

 يناثلا لصفلا

 كسفن هب نيدت امنا كريغ هب نيدت يذلا نيدلاب نأل نيدي سم لك اي كل رذع آل ناسنالا اهيا تننا كلذلف

 وه امنا هذه نولمعي نيذلا يلع مكهلا نا ةقيقحلاب ملعن نهنو * نيدت نم اي اهسفن لامعالا كلت لمعت كنال
 * هللا ةنيادم توفت كنا تننا ابلعفتو لامعالا هذه لمعي نم نيدت يذلا ناسنالا اهيا اذه رعشتستفا # هلل
 رذح يلع اذناف # ةبوتلا يلا كدانقي امنا هللا حللص نا ملاع ريغ هلاهماو هلامتحاو هتيريخ ةورث نوهتست كلعل وا
 يزاجملا + ةطسقملا هتموكحو هللا نالتعاو طخسلا موي يف اطخس كسفنل نزخغت بوتي ال يذلا كبلقو كتواسق
 ةايحب مهيناكيف يلب مدعو اماركاو افرش ملاصلا لمعلا يف ربصلا يلع نوبلطي نيذلا اما * هلامعا ريظن دحا لك

 انزحو #* اطخسو ابضغ مهيزاجسف ملظلا نيعياط قحلا نوصعيو ةارامم نع هوسلا نوعنصي نيذلا اماو * ةدبوم
 ةمالسو اماركاو ادجم ريخلا لمعي نملكلو # اينانوي وا اميدق ناك ايذوهي رشلا لمعي ناسنا لك سفن يلع ةقيضو
 نوكلبيسف مهل ةعيرش الو اوواطخا نيذذلا ةفاك نآل * هوجولا ةاباحم هدنع سيل هللا نال # اينانوي وا الوا ناك ايذوبي

 لب هللا دنع نيطسقم اوسيل ةعيرشلا ةعمس نآل * ةعيرشلاب نوناديس ةعيرشلا يف اوواطخا نيذلا لكو عارتشا الب

 ةعيرش ال ذا ءالوهو ةعيرشلا ضيارف اهتزيرغب لمعت اهل ةعيرش ال امما تناك اذا نآل * نوكزي ةعيرشلا اوعناص



 نا راكفالا يقيرف نيب مهل دهشت مهتريصبو ابوتكم مهبولق يف ةعيرشلا لعف نوحشوي ذأ د ةعيرش مهسفنال اوراص مبل
 صتخ# امك ميسملا عوسيب سانلا تاموتكم هللا نيدي هيف يذلا مويلا يف نورذتعيو # اضعب اهضعب بوي
 روما زيمتو هتيشم فرعتو # هللاب رخافتو ةعيرشلا يلا حورتيستو ايدوهي يمست نم اي تمنا رظناف #* يتراشبب
 لاهجلاو # ارون مالظلا يف نيذللو ادشرم نايمعلل نوكت نأ كلسفنب تقثو دقو * كظعت ةعيرشلاو ةنلتغملا

 نسم ايو كسفن ملعت امل رخآ ملعي نم ايف * ةعيرشلا يف يذلا ىتحلاو ملعلا ةروص كلو املعم نايبصللو ابدوم

 نم ايو د لكيهلا ينلاوا قرستا ناثرالا ضفري نم ايو قسفتا قسفي 42 لوقت نم ايو * قرستا قرسي الا رذني

 ةناتحلاف * بسك امك ممالا يف هيلع يرتفي مكب هللا مسا نآل # هللا نيهت ةعيرشلا كتنلاخمب ةعيرشلاب رخافي
 ظفعت ةفلغلا نكت ناف  ةفلغ كتناتخ تراص دقف ةعيرشلا فلاختت تمنك ناف ةعيرشلا تلمع اذا كعفنت امنا
 فئاغملا كايا اهعبط تاذ نم ةعيرشلا ةلمكملا ةفلغلا نيدتو # ةناتخ بسحت هتفلغ سيلفا ةعيرشلا قوقح
 * ةناتخ ةرشبلا يف ةرهاظلا ةئاتحهلا الو ايذوهي رهاظلا يف ناك نم وه سيل يذوهيلا نال * ةناتخو باتكب ةعيرشلا
 سانلا نم سيل هحيدم يذلا باتكلاب ال حورلب بلقلا ةتاتخ ةناتغلاو ايذوهي رسلا يف وه نم يذوهيلا لب
 »* هللا نم لب

 كلاثلا لصنلا ظ ١

 * هللا لاوقا يلع اوئمتوا منا الوا ةريثك لاوحالا رياس يلع اهتعفنم # ةناتغلا ةعفنم امو اذا يذوهيلا لضن امف.
 لكو اقداص هللا نكيلف اشاح # هللا قدص لطبي مهقيدصت صقن يرتا مهنم موق قيدصت لق نأ نوكي اذامو
 لوقن اذامف هللا لدع ميقي انملظ نكي ناف * كتموكح يف بلغتو كلاوقا يف يكزتتل بعتك امك ابذاك ناسنا
 نآل #* ملاعلا هللا نيدي فيكف الاو اشاح د لوقا ناسنالا صخس الرق املاظ طخغسلا بلتجملا هالالا يرتا
 انيلع يرتفي امك الو # اضيا يطاخ ةلزدمب ١ذا انا نادا اناملف هفرش داز انا يبذكي نكي نا هللا قح

 قبسن ذا اذامف * ةبجاو مهتنوديد نيذلا كيالوا تاريحغلا انيجتل رورشلا لمعن اننا نولوقي نا موق معزي امك
 نأ بنتك امك # ةيطخغلا تمت مهنا نيعمجا نينانويلاو ذوبيلا يلع انيضق دق اننال اقحح ايار كلاذ سيلف ظفصتف
 نم سيلف اودحلا مهتعامجو اوداح مهلك + هللا يغتبي نم الو هقفي نم سيلو #* دحاو الل ينح اقيدص سيل
 مهمف نيذلا #* مهتاوفش تحت يعافالا مس مهتنسلاب اوشغ دق حوتفم ربت مهقلح #* دحاو الو يتح احلاص لمعي

 قيرط اوفرعي ملو * مهجهانم يف ةرقشو مشهت #* مدلا كلفس يلا ةعراسم مهلجرا * ةرارمو ةفعل بعوم
 بمطاغت امنا ةعيرشلا اهلوقت يتلا اهلك لاوقالا نا نوملاع نحنو #* مهنيعا ماما هللا ةفاخم تسيلو # ةمالسلا
 يكزتي نل ةعيرشلا لاعفا نم نال # هللا ةيضق تمت عمجا ملاعلا ريصيو مف لك دسنيل ةعيرشلا ةعاط يف نيذلا اهب
 » ءايبنالاو ةعيرشلا هل دهشت هللا لدع رهظ دق ةعيرشلا ريغب نالاف #» ةيطحلا تفرع ةعيرشلاب نال رشب لك هماما

 نآل # الصاف اقرف سيل نآل هب اونما نيذلا عيمج يلع اغباس ميسملا عوسي نامياب لكلل رهظ دق هللا لدعو
 يذلا * ميسملا عوسيب يذلا .ادفلاب اناجم هتمعنب نييكزع # هللا دج نيمداع اوراصو اوواطخا دق ةعامجلا
 حاصيال هللا لامتحاب #» اهنوك فلاسلا اياطغلا رافتغا لجا نم هلدع حاضيال همدب ناميالاب ارفتغم هلعجف هللا مدقت
 ةعيرشب دياب تدصنا ةرخافملا نياف »* عوسي ةناما نم راص دق نم ايكرمو كدع وه نوكيل ناوألا اذه يف هلدع

 + ةعيرشلا لامعا نم اولخ ناميالاب يكزتي ناسنالا نا رعشتسن اننال * ناميالا ةعيرشب لب ةتبلا 2 لامعالا ةعيرشب
 اذو ناميالا نم ةناتخ اذ يكزي يذلا دحاو هللا فا # ممالا هالاو معن ممالا هاا وه سيلو طقف ذوبيلل هالا هللا له
 آ * ناميالاب ةعيرشلا تمبثت لب اشاح ةنامالاب نا ةعيرشلا لطبتفا * ناميالاب ةفلغ



 عبارلا لصفلا
 سيل نكل رغف هلف هلامعا هتكز ميهربا نوكي نا * دجو اذام ةرشبلاب صتخت# امب انوبا ميهربا نأ لوقن |داهف
 هترجا بست امف .لماعلاو # الدع كلذ هل بسسحم هللا قدص ميهربا نا باتكلا لوقي.اذامف #* هللا يدل

 يف دواد لوقي امك # الدع هتنامأ بسعت قفانملا يكزي نمب نمويو لمعي مل نسم اماه د ةبجاو ةبه ةلزنمب
 * مهاياطخ ترتس نيذلاو مهماثا ترفغ نيذلل يبوطلا * لامعا ريغب ةدع هللا هل بسح# يذلا ناسنالا بيوطت
 لوقن اننال ةفلغلا يلع ما ةناتحلا ىلع ليق اذا بيوطتلا اذهف #* ةيطخ هل برلا بسح# ال يذلا لجرلل يبوطلا
 سيل ال ةفلغلا يف ناك نا وا ةناّتحملا يف ناك امل يتمو هل بمسح اذا بففيكف # الدع ميهربال بسح قيدصتلا نا
 نيذلا عيمجل ابا نوكيل ةفلغلا يف ناك يذلا ناميألا لدعل امنتخ ةناتحلا ةمالع ذخاو # ةفلغلا يف لب ةناتغلا يف
 راثا نوفتقي نيذلاو لب طقف ةناتخلا نم نونموي نيذلل ال ةناتخ لهال اباو * لدعلا مهل بصل ةفلغلا يف نونموي

 لب اًثراو ملاعلل نوكي نأ هلسنل وا ميهربال دعوملا ناك ةعيرشلا ف سيل نال د ةفلغلا يف نياكلا ميهربا انيبا ناميا
 ةعيرشلا نال * دعوملا لطبو ناميآلا بلسنا دقف انارو اوناك نأ ةعيرشلا نم نيذلا نال * هقيدصت لدع يف
 نوكيل هنمك نوكيل نوثراولا مه ةنامالا نم نيذلا اذهلف د ةفلاخم دجوت نلف ةعيرش تسيل ثيحو اطغس يشنت
 + انلك انوبا وه يذلا ميهربا ناميآ نم يذلا لسفللو لب طقف ةعيرشلا نم يذلا لسنلل ال اقكت لسنلا لكل دعوملا
 ةدوجوم ريغلا اياربلا يعادلاو يتوملا يبعلا هب نما يذلا هلالا يدل ةريثك مسال ابا كتلعج يننا بتك امك
 »ف كلسن نوكي اذكه لوقملاك ابا ةريثك ممآل ريصي نأ ليماتب الموم يحولا قدص لمالا فالخب يذلا »* ةدوحومك

 ملو * ةراس عدوتسم توم رصبت الو ةنس ةيام 'نب ناك هن فنأ ذنم تامم هنأ همسج لعات الو هناميأ فعضي ملو

 عيطتسي وه هب دعو ام نأ نقياو #* اديه“ هللا يطعاو ةنامالا يف ديءات لب هللا دعوم يف ةناما مدعب ككشتي

 وه نيذلا انلجا نمو نكل #* هدحو هلجا نم هل بسح بتكي ملو # الدع هل بسح كلذلف #* هعنصي نا

 ِْ | * انريربت لجا

 سمامغلا لصفلا

 هذه يلا هللامالب لخدملا انل راص هب يذلا * ميسملا عوسي ائبرب هللا يدل ةمالس انلف ةنامالا نم انيكز دق ذاف

 : ةيشني نزعلا نا نيملاع نازحالاب رغتفنو لب طقف اذهب سيلو # هللا دج“ لماتب رخافنو اهيف انفقو يتلا ةمعنلا
 ؛سدقلا حورب انبولق يف تبكسنا هللا ةبمك# نا ءازخ 23 ءاجرلا»و #* ءاجر ناحتمالاو اناحتما دلوي ربصلاو #* اربص
 دحا تومي دهجلابو * تتقولا كلذ يف نيقفانملا نع تام نيضيرم دعب انك امل ميسملا نآل #* انايا يطعملا
 ةاطخ انك ذا اننال انايا هتبحم هللا تبثف * تومي نا دحا يرتجي ملاصلا لجا نم لعل نال قيدص لجا نم
 .ادعا انك نيلو * طغسلا نم هب صلت نا يرحا نتف همدب اذا انيكزت دق فاف # انلجا نم ميسملا تام
 .عومي انيرب هللا دنع رغتفنو.لب طقف اذه سيلو # هتايحب صاخت نا انعلاص دق منا انالوا امف هنبا تومب هللا انعلاص
 ههتدوملا درو ةيطغلابو ملاعلا يلا ةيطخلا تملخد دحاو ناسناب نا امك اذهلف ٠ * ملصلا نآلا انلن هب يذلا ميسملا
 ملو ملاعلا يف ةيطحلا يمناك ةعيرشلا ناوا يلا نال د: اوواطخا ذنم مهتفاك نا مبلك سانلا يف توملا ذفن اذكهو
 ةفلاخم هبشب اويطخ مل نيذلا يلعو يسوم يل مدأ ذنم كلم دق توملا نكل .* ةعيرش نكت مل دا ةيطخ بست

 ةوفمب أوتام دق نورتكألا نكي نا نآل ةبهوملا ريظن اذكه تسيل ةوفهلا نكل *رظتنملا مدا امسرو ناك يذلا مدأ

 * نيرثكالا يلع ةغباس .ميسملا عوسي دحاولا ناسنالل يتلا ةمعنلاب اريثك لضفت نا هتبهومو هللا ةمعن الوأ امف دحاولا
 ةريثك تاوفه تراصفن ةبهوملا اماف ةنثيادملل تراص دحاو نم ةافاكملا نال ءاطخا دحاو ناسناب ةبهوملا تسسيلو



 ل

 مب قيلي لدعلا ةبهومو ةمعتلا ةدايز اوذخا دق نيذلاف دحاولاب ثوملا تللمت دحلو ةوفهب ناك نيلو ٠ * ةيكرنلل
 «كلذك ةنونيد . مهلك سائلل تراص ةدح-أو ةوفهب نأ امك ألاف د« ميسفلا ع وسي فح أولاب ةايعملا ف اوكلمي نأ أريثك

 .كلذك نيياطخ ريثكلا راص دحاو ناسنا ةيصعمب نأ امك نال :* ةايح ةيكزت سانلا عيمجل تدراص ةدحاو ةَلدعمبو

 تديازت ةيطغلا ترئاكت ثيحو ةوفبلا رثكتل ينعمل ةعيرشلا تلخدو * نيقيدص .نورثكالا نوريصي دحاولا ةعاطبو
 عوسيب ةجدبا ةايحل لودعلاب ةمعنلا كلمتت كتلذك توملا يف ةيطغلا تكلم امك نلت # الضف ةمعنلا
 ١ ش د انبر ميسم

 سداسلا لصفلا
 اهبف شيعن فيك ةيطخلا نع انتم دق نيذلا نتف اشاح »+ ةمعنلا رثكتل ةيطخلا يف عسفنا. !ذا لوقن اذ امف

 هعم انفد دقف # انغبطصا هتومب اننا ميسملا عوسيب انغبطصا نيذلا رشعم اننأ مكيلع يبغ دق وا # اضيا
 نا اننال » ةايعلا ديدجت يف كلسن نحنو كلذك بالا دجمب يتوملا نم ميسملا ماق امك يك هتوم يف ةيدومعملاب
 دق قيتعلا انناسنا نا اذه نيملاع #* هثاعبنا هبش ف هعم نيسورغم ريصنس كلذك هتوم هبش يف ةعم انبصن دق انك

 نيلو + ةيطغلا نم يكزت دق تام دق نم نال # اضيا ةيطخلا مدخن ال يتح ةيطغلا دج لطبيل هعم بلص
 نأ يتوملا نص ثعبنإي دق نا ميسملا نأ نيملاع * هعم شيعنس اننا ىدصتن ميسملا ينعأ هعم انتم دق انك

 * هلل شيعي يح وه نمو ةعفد تام دقف ةيطغلا نع تام دق نم نال »* توملا هيلع طلستي نلو اضيا تومي

 يف اذا ةيطغلا نكلمت الف # انبر ميسملا عوسيب هلل نيشياعو ةيطخلا نع يتوم مكنا مكسفنا متنا اوبستحا اذكه
 نم ءايحاك هلل مكسفنا اوفقرا لب ةيطخلل ملظ ةدلسإ مكاضعا اوفقت الو * هتاوهش يف اهوعيطتل تياملا

 * ةمعن تحت لب ةعيرش تمعت مدسل مكنال مكيلع يلوتست ام ةيطغلا ناف * هللا لدع ةعلسإ مكاضعا اوفقواو تاوما
  مكسفنا نوفقت يذلا رمالا نا نوملعت امأ »* اشاح ةمعن ثمحت لب ةعيرش تمحت انسل فا يطغتا اذا مكيار امف
 ةعاطلل متنعذا ناو توملل متدبعت دقف ةيطغلا ةعاط يف مترص نا هنوعيطت نمل اديبع نونوكت مكنا هتعاطل اديبع هل
 * مكيلا عفد يذلا ميلعتلا مسرل مكبلق ميمص نم متعطاف اديبع ةيطغلل متنك مكنا ةنملا هللف * لدعلل متدبغت دقف
 متفقوا مكنا امكو مكترشب فعض لجا نم لوقا ايناسنا الوق #* لدعلل متدبعت دقف ةيطحللا نم متررحت دق ناف
 . اديبع ةيطغلل متنك ناو #2 ةراهطلل تادبع لدعلاب مكاضعا نالا اوفقوا اذكه مثألل تادبع مئالاو ةسامنلاب مكاضعا

 * توملا كلت ةياهن نآل نولخجو هنم نآلا نوفنات يذلاب ذيتتو مكل ناك ةرمث ياف * لدعلا نم ءايربا منك
 ةيطغلا تايارج نآل * ةديوم قايح اهتياغو ةراهطلل مكتارمث مكلف هلل متدبعتو ةيطخلا نم متررحت دق نا نآلاف

 عباسلا لصفلا ٠

 + هايحإ يذلا نامزلا يدم ناسنالا يلع يلوتست ةعيرشلا نا ةعيرشلا ءاهقف بطاخا امنا يلا يتوخا اي نوملعت اموأ .
 ماد امف + لجرلا ةعيرش نم تملطب دقف اهلجر تام اذاف يحلا لجرلاب ةعيرشلاب ةطوبرم لجرلا هعداذ ةارملا نلا
 ةرجاف نوكت امو ةعيرشلا نم ةررحع يهف لجرلا تام ناف ةرجاف تدراص دقف رخا لجرل تراص نا ايح اذا لجرلا
 ثععبنملل رخآل اوريصتل :ميسملا عوسي دسج ةعيرشلا نع متتم دق متنا يتوخا اي كلذلف * رخآ لجرل تراص نا

 ”اهصختي ام تلعف دق ةعيرشلا يف يتلا ايلطخلا مالا تمناك ةرشبلا يف انك نا اننل * تارمث هلل رمثنل يتوملا نم
 ددجتب مدهتل هنم نيكسمتم انك يذلا نغ انتسو ةعيرشلا نم انلطب دق نالف » توملل ارامثا رمثنل انياضعا يف
 تفرع الو ةعيرشلاب الا ةيطغلا تفرع ام ينكل هللا ذاعم ةيطخ ةعيرشلا له لوقن !ذامف »* باتكلا ةقاتعب ال حورلأ
 ةعيرشلا ريغب نال ةوهش لك .ىف تلعف ةنجح ةيسولاب ةيطخلا تذخا املف »+ نيهتشت ال'ةعيرشلا لقت مل ول ةوهشلا
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 * انأ تسمو ةيطغلا تشراع ةيصولا .ثءاح املف اميدقت اشياع ةعيرش ريغب تنك اناو # ةتنام ةيطخلا تناك
 * ينتلتقو اهب ينتعدخ ةمجيح ةيسولاب تذخا امل ةيطغلا نال 2 * توملل اهسفن يه ةايعلل يتلا ةيصولا يل تدجوف
 ةعناص ةيطبغلا ربظتل ةيطخلا لب هللا ناعم اتوم يل راص اذا جلاصفا, +* ةحلاصو ةلدعو ةسدقم ةبصولاو ةسيدق ةعيرشلاف

 دقف انا يرشب انإو يه ةيناحور ةعيرشلا نا نوملاعل انناو + ةيصولاب طارفالا قوفي ءاطخ ةيطخلا ريصتل اتوم ملصلاب .
 الام نكا ناف + لمعا هايا هضغبا ام لب هلعفا هديرا يذلا الو هفرعا تسل هلمعا ام نال * ةيطهلا ينتعاب
 . * هعبصت يف ةنكاسلا ةيطغلا نكل اضيا هلمعا يذلا انآ تسسل نالف # ةنسح ةعيرشلا نا ارقم فرتعاف هلمعا هرثوا
 تسسلف ريغلا لمعا نا اماف يل لوذبم كلذلف ريملا ءاشا اما احلاص ءايش يترشب يف يا يف نكسي امنا ملاعل ينناو
 الام لمعا تنك ناو # لمعا هايا هديرا تسسل يذلا رشلا لب هرثوا يذلا ريخلا لمعا تسل يننال #* هدجا
 يب لمعي نا ديري نمك ةعيرشلا اذا دجتاف + هلمعت يف ةنكاسلا ةيطخلا نكل اضيا هلمعا انا تسلف انا هرثوا
 يرخا ةعيرش.نياعاو # نطابلا ناسنالا صخب اذذلت هللا ةعيرشب ذذلتا اذه عمو »* يل لوذبم رشلا نالريغلا

 اذ نمف يقش ناسنا يننآ #0 :ياضعا يف يه يتلا ةيطغلا ةعيرشب ينيبست يلقع ةعيرش ءازاب ةركسعم ياضعا يف
 هللا ةعيرش يلقعب مدخا يسفن الا اناف انبر ميسملا عوسي هلل ركشاف ه# اذه توملا دسج نم يذقني كاوس

 1 0: : ا * ةيطغلا ةعيرش يترشبب مدخاو

 اا . نماثلا لصفلا 3
 صخب .اميف لب ةرشبلا صخ# اميف آل نوفرصتي اوناك نا ميسملا عوسي ةنامأ يف نيذلل ام ةنونيد !و نألا تسيلف

 ةوق مدع لجلل .نال * توملاو ةيطغلا ةعيرش نم يسقتع دق ميسملا عوسيب ةايعلا حور ةعيرش نال * حورلا
 * هترشبب ةيطغلا ناد ةيطغلا لجا نمو ةيطغلا ةرشب هبشب هئبا هللا لسرا .ةرشبلاب هب تضرم يذلا ةعيرشلا
 اميف مه نيذلا نال * حورلا صخ# اميف لب ةرشبلاب صتخت اميف كلسن ام نيذلا انيف ةعيرشلا لدع ممتيل

 ةرشيلا يار نآل.. * حورلا تايور نويري حورلاب صتخ# اميف مه نيذلاو ةرشبلا تايشم نوواتري امنا ةرشبلاب صتخت
 * عييطتست ام اهنال هللا ةعيرشل عضم نا اهنال هللا ةوادع ةرشبلا ةيشم نآل + ةمالسو ةايح حورلا زييمتو توم

 مكيف نكسي هللا حور ناك نأ حورلا يف لب ةرشبلا يف متسل متناف # هللا نوضري مهنكمي ام ةرشبلا يف مه نيذلاو
 لجا نم تيام مسجلاف مكيف ميسملا نكي ناف * ميسملل وه "سيل اذهف ميسملا حور هل سيل دحا نكي ناو

 نم ميسملا ماقا يذلاف يتوملا نم عوسي ماقا نم حور مكيف نكسي ناو * لدعلا لجا نم يح حورلاو ةيطغلا
 شيعن نا ةرشبلل ال ءامرغ يتوخلا اي اذا نحف د مكيف نكاسلا هحور لجا نم ةتياملا مكماسجا يي يتوملا

 مسجلا لاعفا حورلاب مّتما ناو اوتومت نا نوديتع متناف ةرشبلاب صتخب اميف متشع نا مكنال * ةرشبلا صخن اميف
 ٠ ةيدوبع حور اضيا متذخا ام مكنال * هللا ءانبا مه كيلواف هللا حورب نوداتقي نيذلا عييمج نال * متشع دقف

 * هللا“ دالوا اننا انعم انحورل دهشي حورلا اذه # انابا اي بالب فتهن هب يذلا ينبتلا حور متذخا لب فوغلل
 ينال *» ةعم فرشن اميكل كلذف هعم انمل ات نيو جيسملا ع نوثراوو هللا اوثراو يأ ثأارو سهنف أدالوا انك ناف

 * هللا ينب نالعتسا عقوتي ةيربلا راظتنا نلل # انيلع نلتعي نا ديتعلا دجملا لداعت ام تنقولا اذه مالا نا دقتعا

 دابعتسا نم ىتتعت اهسفن ةيربلاو نا * ليماتب عصخ نم لجا نم نكل اهرايتخاب ال ةلالظلل تعضخ ةيربلا نال
 طقف ةيربلا سيلو #* نالا يتح انعم عجوتتو دهنتت اهلك ةيربلا نا ملعن انناو د هللا داليا دج« ىتع ين ىلبلا
 ءادتفا وه يذلا ينبتلا نيعقوتم انتاذ يف دهنتن انسفنا نحو مهسفنا حورلا ةركاب ةمدقم مهل تناك نيذلاو لب

 انك ناف #» هنم وجري اذام ناسنالا هدهاشي ام نلل ءاجر وه سيل دهاشملا ءاجرلاو انصلخ .ءاجرلاب اننال * انمسج
 جورلا لب بج امك لهتبن اذام فرعن ام اننال انضارما حورلا دضعي اذكهو د ربصلاب هرظتننلف هرصبن ال ام اوجرن
 نم لسوتي هنا جورلا. ةيشم يد اه فرع دق بولقلا صحافلاو ٠ * اهب قطني 1 تارفزب اعرضتم انع لسوتي هسفن



 مه نيذلا ريحا يلع ءايشالا فاك مهدعاست هللا نوبح# نيذلا نا ملعن نحنو #* هللاب صتخي امب نيسيدقلا لجا
 يف اركب نوكيل هئبا ةروص ءارظن اونوكي نا رماف مدقت دق مهفرعف قبس دق نيذلا نآل #* ةينلاب صتخل امب نوعدم
 انامف * فرش مهايا مهاكز نيذلاو يكز مهايا ا نيذلأو اعد مهايا مهب رماف قبس ني نبذلاو * نيريثك ةوخأ

 انلك انلجأ هرم ديلا لب ه1 لع لتحويل * ائيلع نوكي نمف انع لضاني هللا نكي نا هذه وهن اذا لوقن
 م *« يكرملا هللا ناك اذا هللا يراتخم# يلع يدعتسي اذ نم # .ءيش لك هعم انل بهي ال فيكف

 ةيدج نا د يدا ره نيلي ين وه يذلا ماقو قيآللا لب تام ي ءذلا ميسملا

 الو اتوم ل نا نقومل ينناو « رفظلا ديرن انبحا نمب اهلك هذه يف اننكل كلا ا وا
 مييطتست .يرخا ةيرب الو قمع الو ولع و » تارظتنملا الو نالا تارضاحل" الو تاوق الو تاساير الو ةكيالم الو ةايح
 * انبر ميسملا عوسيب يتلا هللا ةمحم نم انلصفت

 عسانلا لصفلا
 رام ال محو يتلو اهنالغا دج كانا .« سدقلا حورب يل دهشت يتريصبو بذكأ نإو ميسملاب لوقا اقح

 نيذلا ةرشبلاب ضتخ# امب يسنج ءانردر يرخإ لجا نم ميسملا نم ازورفم يسفن انا نوكأ نأ تسينمت دقلو

 نيذلاو ءابالا مهنم نيذلا * ديعاوملاو ةنايدلاو ةعيرشلا ضرتفاو قيثاوملاو دجملاو ةوئبلا مهل نيذلا نويلييارسالا مه
 طقس هللا مالك نا سيلو .* اقح روهدلا يلا اكرابم اهلا لكلا يلع لزي مل يذلا ةرشبلاب صتخ# امب ميسملا مهنم

 قاب نكل كالوأ مهلك اوراص دق ميهربا لسن مهنا لجا نم ال #* ليارسا كيلوا ليارسا نم نيذلا عيمج سيل نال
 دعو لوق لوقلا اذه نآأل * السن نوبسح دعوملا داللأ لب هللا دارا م» ةرشبلا دآلأ سيل يا * لسن كل يعدي

 تلبح دحاو عهتم نم م اضيا يه هقفرو لب طقف اذه سيلو + را قران نيكو تقول اذه لثم يف يجاس

 نم لور ادخار ترجمت يلا مردقا افاطرا اكد ءايش المع الو ادلو دق اهانبا نكي ملو * انيبا ىعسا عجضم
 * سيعلا تضغباو بوقعي 'تببحا يننا بتك امك #* رغصالا مدخت# ربكالا نا اهل ليق * يعادلا نم لب لامعالا
 * هيلع فاارتا نم يلع فاارتاو همحرا نم محراس يسومل لوقي هنآل #* اشاح املظ هللا دنع لعل ادا لوقن اذامف

 هسفن ينعملا اذهل نوعرفل لوقي باتكلا نال # هللا همحري نمل لب رضاحي نمل الو ديري نمل سيل ظعلا اذاف
 : ءاشي نم يضقيو ءاشي نم محري اذا لهفأ» امك ىفزلا يف يمماب داشي اميكلو يتردق كيف يرال كتمتا
 لعل هللا بواجت يذلا ناسنالا اهيا تمنا نم نكلو #* هتيشم مواقي اذ نم نال اضيا مولي اذاملف أذا يل لوقتسن
 اهسفن ةرطفلا نم لمعي نا نيطلا ىلع ناطلس هل سيل يارخافلا لعل وا »* اذكه ينتعنص اذامل اهلباجل لوقت ةلبجلا
 ليزجلا هلاهعاب رصعتسا هيلع ردتقي امب فرعيو طغسلا يري نا ءاش ١ذا هللا ناك نيلف د ةناهالل انا ةماركلل ءانا

 ٠ نيعلل اهدعتساف قبس يتلا ةحرلا يناوا يلع دغباسلا ةدج“ ةورثب فرعي اميكلو * كالهلل ةنقتم طخس يناوا .

 اونوكي مل نيذلا وعداس يبنلا عشوه لوقي امك  ممالا نمو لب طقف ذوهيلا نم سيل اناعد نيذلا نم يه يتلا
 ءانبا نوعديس كانه يبعش متسل متنا هيف ليق يذلا عضوملا يف نوكيو * ةبويح نكت مل يلا ةمالاو ئبعش

 »* صلخت مهنم ةيقبلاف رجلا لمرك ليارسا ينب ددع نوكي ناراص ول ليارسأ لجا نم فهي ءايعشاو * يلا هالللا
 نأ ال ول لاقف ءايعشا مدقت امكو آد اموزج“ ةوق ضرالا يلع عنصيس برلا نأل لدعب عطاقو رهن« لوق اذه نأ

 بللطت مل يننا ممال نا اذا لوقن اذامف  اروماع انهباشو مودسك انرص دق اذا انكل السن ايل يقبا ثوواباصلا برلا

 * لدعلا ةعيرش يلا لصي مل لدعلا ةعيرش .بملط افا ليارساو # ةنامالا نم يذلا لدعلا .لدعلا تكردا لدعل)
 1ذناه ءايعشا بتك امك * ةرثعلا رجح اورثع مهنال ةعيرشلا لامعا نم هناك لب ةنامالا نم هبلطي مل هنال كلد امل

 * يرهتسي ام هب نموي نم لكو كش ةرهطو ةرثع رج“ نوبهص ب عضا
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 -  رشاعلا لصنلا :

 هللا ةريغ مهيف نا مهل دهشا يننال + مهصالخأ ويف ليارسأ لجا نم هللا يدل يلاهتباو يبلق ةرسع اما ةوخا اي
 نف #” هللا لدعا أوعصتخت#“ مل مهد ع اوتمثي نأ اوبلطو هللا لدعل أوعضم مل ' ذا مهن * ةفرعمب تسيل اهنكل

 ناسنالا نا ةعيرشلا نم يذلا لدعلا بتكي ينوم نلل # هب نموي نم لك هب يكزتي الدع ميسملا اهتياهن ةعيرشلا
 يلا دعصي نم كبلت يف لقت ال اذكه لوقيف ناميآلا نم يذلا لدعلا اماف * نبب شيعي اهضيارف لمعي يذلا
 ةملكلا نا لوقت !ذلم نكل * يتوملا نم ميسملا دعصي يا رعقلا يلا ر دعا نموا * ميسملا ردح# يا ءامسلا

 ابر عوسي نا كمفب تفرتعا نا كنال #* اهب زركن يتلا ةنامالا ةملك يا كبلقو تلمف يف يه كتبقاصم

 نال * صالغلل هب فرتعي مفلاو لدعلل © قدصي بلقلا نال * صلخت يتوملا نم هماقا هللا نا كبلقب تمقدصو
 هسفن برلا نآل ينانويلاو يدوبيلا نيب الصاف اقرف سيل نآل 2 * يرزمتسي نإ هب نموي نم لك لوقي هسفن باتكلا
 مل نمب نوئيغتسي فيكن * صلختا برلا مساب ثيغتسي نم لك نال * هب نيثيغتسملا عيمج يف نغتسم

 أولسري ما نأ نوزركي فيكو را نيرلا نس حل 7 رمل ل ري راو
 نال سانلا لك اهعاطا ام ةراشبلا نكل + تاريملاب نيربخملاو ةمالسلاب نيرشبملا لجرا ءاهب نسحا ام بتك امك
 أوعمتم ام مهلعل لوقا ينكل « هلا ةملكب عامسلاو جامسلا نم اذا هلام * انعامس قدص نم بر اي لوقي ءايعشا

 بفرع ام ليارسا يرتا لوقا ينكل #+ مهتامالك تغلب ايندلا نصاوق يلاو مهتمغن تصخش اهلك ضرالا يلا نكالو ال
 يذلا دنع تاقعم تا لن نا راقت ا * مكظياغا اهل مهف ال ةماب ةما ريغب انا مكنريغال الوا لوقي يسومف

 ةيقؤ ل عنفوان لنا اال نونا دن * يع اواسيإ لو نيذللا ارهاظ تنرش :قويلطيا عل
 * ببوأهتو صاع

 ظ 2 رشع يداعلا لصفلا

 هللا دعبل ام * نيماينب ةليبقو ميهربا لسن نم انا يليارسا انا يننال اشاح هبعش دعبا:دق هللا لعل لوقاف

 اب * ليارسا يلع هللاب ثاغنتسأ امل ءايليا ربخ يف باتكلا لوقي اذام متفرع دق ام وا افلاس هفرع يذلا هبعش
٠. 

 يحولا هل لوقي اذلم نعل * يسفن نوبلطي مهو يدحو انأ تيقب دقو كحااذم اوبلقاو كلايبنا اولتق دق بر

 ةيقب تدواص دقو تقولا اذه يلو نآألا كلذك » ةبكر لاعابل اوثجح مل لجر بفلا ةعبس يتاذل تيقبتسا دق هيلا

 اضيأ ةمعن ريصت“ نإ ةمعنلاف الاو اضيا لاهالا نم تيسيلف تراص ةمعنلاب تناك ناف ه* ةمعنلا ءافطصاب صتخي امب
 ليارسا ناك ام-اذا لوقت !ذامف . .# اضيا الع نوكي نمل لمعلاف الو اضيا ةمعن يه تمسيلف لاهتلا نم تناك ناو
 يد * اوهمعف مهيقاب اماف ءافطصالا هلان لب هدجي مل كلذ هبلطي
 مهلويع ملظنل + مهل ةازلج«و اكشم اصنقسو اه مهتديام رصتل لوقي دوادو * مويلأ راهن يلا يتح عمست ال اناذاو

 ممالل يالغلا رانع مهتوفهب نكل اشاح اوطقسيلل اوبنذا مهلعل اذا لوقاف * نيح لك مهروبظ نحاو اورصبي اليل
 رشعم بطاخا مكل 'يننال + مهلامك كلذب كرك ءانغ مهبالغناو ملاعلل ةورث مهتوفه نكت ناف  مهرياغتل
 نذل + اموق مهنم صلخاو يترشب رياغا يتح * يتمدخ نفرشأل ممالا يلا لوسر انا تلصح دق نا ممالا
 تلذك ةنهتلاف ةسيدق ةمجانلا ةمدقملا نكت ناو #* يتوملا نم ةايحلا الا ةديافلا امف ملاعلا ملص نكي نأ مهحارطا
 ىممعطف ةيرب ةنوتيز تمرنا تشكو اورسك دق ناصغالا نم اموق نكي ناو + كلذك ناصفلاف اسيدق لصألا نكي ناو

 لصالا لماعحلا تنا تسلف ترخغتفا ناف ناصغالا يلع رخفت الف  ةنوتيزلا ةموسدلو لصالل اكيرش ترسو مهيذ
 ةنامالا مدعب انسح ًالاقم تملق دقن * انا معطا اميكل ترسك ناصخألا نا اذا لوقتسف * كلمح# لصالا لب

 ةصتختلا ناصفلا يلع قفش ام نكي نا هللا ناف » بصهرأ نكل كيار نيلعت الف تنفقو ةنامالاب تنناو اورسك



 هتريخ اماو اوطقس نيذلا يملمشف هتعارص اما هتمارصو هللا ةيريخ يلإ رظناف ه» !كيلع الو قفشي ام هلعلف اهتعيبطب
 نومعطيس ناميالا مهمدع يف اوتبثي مل نأ كياللاو * تمنا عطقتسف الاو ةيريغلا يف تبث نا هكيلع بتغبسناف
 اهتعيبط صخ# اميف يه يتلا ةنوتيزلا نص تمعطق تمثك نأ تمنا هبلئال : * اضيا مهمعطي نا وه رداق هللأ نال

 مهتعيبطب صخ# اميعطت اومعطي نأ كيلواب يلوا مكف ةديج ةنوتيز يف كاتعيبط يناني اميعطت تمعطو ةيرب ةنوتيز
 تراص ليارسا نا ءالقع مكسفنا دنع اونوكت اليكل رسلا اذه مكيلع ويغي نا رثوا نل يتوخا اي يننال د مهتنوتيز يف
 ذقنملا يجيس بتك امك ليارسا لك صلهتي اذكهو # ممالا لامك لخدي نا يلا ةيامعلا .ازحا ضعب نم ةيامع هل
 اع ىلع مهف ه#»* مهاياطخ تصح انا ينس مهل يذلا دهعلا وه اذهو ه* هيسوقعي نع تاقافنلا كريو نويبص نم

 هللا بمهاوم نآل # .ابألا لجا نم ءابحا مه ءافطصألا صخع ام يىلعو مكلجا نم ءادعا ليعجلالا ةراشبب صتخي

 نآلا اوصع .الوهر كلذك # مهنايصعب نالا متجرف اميدق هللا متيصع متنا مكنا امك» * مدن اهرماختل ال هتوعدو
 هللا ةمكحو ةورث قمعل اي د لكلا محريل نايصعلا يف نيعمجا لكلا سبح هللا نال * مه اوجريل مكيلع محرتلل
 * هيلع اريشم راص ١ذ نم مأ برلا ركف فرع اذ نم نال * اهراثآ يرقتسي ال هلُئسو صحت ل هماكحا ناف هتنرعمو

 * اقح روهدلا يلا دجملا هلف هيلاو هبو هنم ءايشالا ةفاك نال * هضوع هيطعيف ءايش هاطعاف قبس نموا

 رشع يناثلا لصفلا

 الو ”* ةيقطنلا مكتنايد هلل ةيضرم ةسيدق ةيح ةيحض مكماسجا اوميقت نأ هللا تافارب مكيلا عرصتا ةوخالا اهنا
 * ةلماكلاو ةيضرملاو ةحلاصلا هللا هيشم يه ام اوربتختل مكلوقع ىدجت يلا مكتروص اولقنا لب رهدلا اذهب اولكشنت

 يف يري لب هيف يري نأ بمج# ام جراخ هثيور يلعي الا مكيف دوجوم وه نع لكل اهتيطعا يتلا ةمعنلاب لوقا ينال
 سيل اهلك ءاضعالاو ةريثك ءاضعا دحاو مسج يف انل نا امك» د ةنامالا نم ارادقم دحا لكل مسق امك ففعتي نا
 انل لاف »* صضعب انضعب ءاضعا دحاو لكو ميسملاب دحاو مسج نوريثكلا نع اذكه د هسفن دحاو لعف اهل

 ةمدغللف ةمدخ تناك ناو # ةنامالا رادقم يلعف'ةوبن نوكت نا اهانيطعا يتلا ةمعنلا صخب امك ةفلتغم بهاوم

 نكيل امدقتم فقاولا ةقالطو ةحامسب طعيلف يطعملا ةيزعتللف يزعي نم ناك نأو  ميلعتللف ملعي نم ناك نأو
 » ملاصلل نيقصالم ثيبخلل نيتقام اونوك ةا.ارم الب نكتلف ةبعلا » ةحاحو ةشاشبب نكيلف محري نم صرح اذ
 ورلابو نيزجاع ريغ صرحلا يف * نيقباستم اضعب مكضعب ماركا يلاو رخآلا يلا مكدحا ةيوخالا ةبحنلا يف نيددوتم

 نيسيدقلا يياوهل» # نيفكاع ةالصلا يلعو نيرباص نازحالا يلعو نيرورسم ءاجرلاب»و * نيمداخ بدرللو نيرهتسم
 نيرورسملا عم اوحنرفت نا اوضاترا * اونعلت الو اوكراب مكدهطضي نم اوكراب #* نيقباستم ءابرغلا ةبحملو نيكراشم
 عمم اوداقنا لب ةيلاع تايور اويرت الو رخال مكدجا هسفن يارلا اذه نيدقتعم #* نييكابلا عم اوكبت ناو
 ماما ةنسيح تالوقعم يف اونطفتف اوقبساو ارش رش ضوع ادحا اوزاجت ال #* .القع مكسفنا دنع اوريصت ال نيعضاوتملا
 ظيغلا اولبعا لب مكسفنال اومقتنت ال يابحا اي * سانلا ةعامج اوملاست نا مكل انكمم ناك ناو * مهلك سانلا
 اذا كيناف هقساف شطع ناو همعطاف كردع عجل ناف + يزاجا اناو بهرلا لرقي ماقتنالا يل بتك دق ناف اعضوم
 ٠ * رشلا ريغلاب بلغا لب رشلا كدبلغي ال ران رمج هسار يلع عمجت امنا اذه تلمع

 رشع كلاثلا لصفلا

 هللا نم ةيترم يه ةدوجوملا تانطلسلاو هللا نم الا نوكت ام ةنطلسلا نال ةيلوتسملا ناطلسلل عصضنختلف سفن لك

 . اوسيل ءاسورلا نال # ةنونيد مهسفنال نونتقي مهنومواقي نيذلاو هللا بميترت مواق دقف ناطلسلا مواقي نم نأ ينج
 وه هللا مداح هنال * احادم هنم كل نوكيف ريخلا لعا ناطلسلا يشخت الا رثوتا. ةحلاطلل نكل ةعلاصلا لاهتالل افوخ
 لمعي نمم اهقتنم اطغسلا يف هللا مداخ هنال افازج فيسلا دلقتي ام هنان فخغف رشلا تملع نإو ملصلا يف كل



 لجا نم مكنال # .ةفرعملا ثاذ لجا نمو لب طقف اسلا لجا نم ال.مزال يرورض هل عوصغلا كلاذلف + رشلا
 اوضتاف مهل بجي ام ةفاكلا اوضتاف #* هسفن رمالا اذه نيمزالم مه هللا مادخ اهتابج نآل تاجارخ نودات اذه
 اونوكت الو٠' * ماركالا ةماركلا باحصاو فوخلا :فوخلا يوذ اومنما هي رجلا ةيزجلا يحرهتسمو ةبيرصلا ةبيرصلا ةابج
 ال لتقت ال قسفت.ال هلوق نأل * ةعيرشلا لمكا دقف هقيفر بصح نم نال اضعب مكضعب بست ناب الا ,يشب دحأل ءامرغ
 : ةيهملا "+ كسسفن بحت امك :كبيرق بسعت ناب منت ةملكلا هذهب يرخآ ةيصو ةياو نيهتشت ال بذاك دبشت ال قرسق
 ضينن نا ةعاسلا تناخ دق نا تقولا اوفرعا اذه نمو #* ةبحملا اذا ةعيرشلا مامتف ارش عنصت ام بيرقلل
 !ذا حرطفلف اند دق راهنلاو يلو دق ليللا * انما. نيح تمقولا نم رثكأ نالا انم برقا صالخلا ناف مونلا نم
 تاركسملاو يناغالا يف فرصتن ال عروتلا لامجب راهنلا يف كولسلاك كلسنو #رونلا ةهلسا سبلتلو ةملظلا لامعا
 ةرشبلاب اومتبت الو ميسملا عوسي برلا اوسبلا نكل * دسعلاو كلا يف الو تاثامطلاو ةيياسنلا تاوهشلا يف او
 ّْ + اهتاوهش يلا نيحلاج

 . رشع عبارلا لصفلا

 نم # الرقب لك.ايف ضيرملا اماو ءيش لك لكءاي نموي نمف #*راكفا كوكشب ال ةنامالا يف ضيرملا اودضعاو
 نيدي نم اي تمنا نم تنناف #* هلبق دق هللا نأل لكءاي نم ديدي الف لكءاي 2 نمو لكءاي ال نمب نيردزي الف لكءاي
 نيذي رخاو امويف اموي نيدي دحاوف #* .هميقي نأ وهرداق هللا نآل موقيس لب طقسي ما فقي هبرل هنا ايبنجا ادبع
 همعفل' لل برلاف مويلا مخفي ال نمو همخشل برلاف مويلا مهني نم نال * هلمع يف عنتقيلف دحا لكو موي لك

 ءانم دحا شيعي ام نال * هلل ركشي هنال لكءاي نل برللف لكءاي ال نمو هلل ركشي هنال لكءاي برللف لكءاي نصو
 «برللف انتم .ناو اذا انشع ناف ةتدومن بيرللف انتم ناو شيعن برللف انشع نا انناو * هتاذل دحا تومي الو هتاذل

 يردزت اذاملو كاخا نيدت !ذامل تناف  ءايحالاو يتوملا دوسيل شاعف ماقو ثام اذهل ميسعلا نآلا # نحن ٠
 ةبكر لك ينمنت يل نأ انآ يح برلا لوقي بتك دق نال 9 * ميسملا شرع يدل موقنس انلك اننال كيخاب تنا
 .يلوالا لب اضيا رخالا اندحا نئيدي الف هلل ابارج يطعي هسفن نع اذا.انم دحا لكف د هللاب فرتعي ناسل لكو

 هب ءايش سيل نا ميسملا عوسي برلاب ملاع نقوم اناو د اكش وا ةرثع مكيخال اوعنصت آل نا اذه.اوزيمت نا مكب
 ماعط لجا نم كاخا نزحت تنك ناف اسجل نوكي هدحو هلف اسجن نوكي هنا ءيش نع ركتفي نمل الا اسجن
 مكدحا رتفي الف * ميسملا تام هنع يذلا كلبيف كماعطب كاذ لتقت الف اريستسم ةببحفلا صخ# اميف تسلف

 هبرلا مدختا نم نال * سدقلا حورب رورسو ةمالسو لدنع هنكل ابارشو اماعط وه سيل هللا كلم ناف #* مكريخ يلع
 ةعفنملا يعاودو ةمالسلا بلاوج بلطن نا ادا انليبسف »* سائلا دنع ربتخ“و هلل ضرم كلذف بتانملا هذهب

 نا ناسنالل ايدر اذه نكل ةرهاط ءايشالا لك هللا لمع ماعطلا لجا نم ضقنت الو * رخالا اندحا ابب عيفني يتلا
 باتري وا كوخا هب رثعي ءايش لمعتست الو رمخ برشي الو محل لكوي ال ناوه ديج * هريثعتو هبيرق ةرضمل لكءاي
 اماف # هب تمي اميف هسفن نيدي ال نم طوبغملاف هللا مامأ كتاذ يف كل نكتلف ةناما كل تننا * ضرمي وا
 .* وه ةيطخ ةنامالا نم اوشني ال املكو لكا ةناما نم سيل هنال انادم راص دقف لكا نا امسقتم باتري نم

 ' رشع سماخغلا لصفلا

 هبيرق انم دحا لك ضريلو  انسفنا نيضرن الو مهل ةوق ال نيذلا ضارما لمع نا انيلع بجي ءايوقالا نعنو

 نا .مكيطعي ءازعلاو ربصلا هالو * بتكلا ةيزعتبو ربصلاب ءاجرلا انل نوكيل اميدق بتك انميلعتل هريطست فاس املك
 عيسملا عوسي انبر ابا هللا اودجت يل #* ميسملا عوسيب صوصخملا هسفل دقتعملا اذه ضعب يف مكضعب اودقتعك



 معيسملا جوسي نا لوقاو #* هللا دجمل ميسملا مكدضع امك رخآلا مكدحا دضعيلف اذهلف * قفتم يارو دحاو مفب
 امك مهايا هتيحر لجا نم هللا نودج# ممالاو ٠ ءابالا ديعاوم محصيل هللا قدص لجا نم امداخ ةنايغلل ريص
 ممالا اهتيا اضياو * هبعش عم اوحرفا ممالا اهيا اضيا لوقيو * كمسال لتراو ممالا يف بر اي كركشا اذبل بتك
 ممالاو ممالا سوري هلم مياقلاو يسي لصأ نوكيس اضيا لوقي ءايعشاو د»* هوحدما بوعشلا ةفاك ايو برلا | بس

 حور ةوقب هومنتو ءاجرلا يف اوديزتل دعولا اوقدصت نا يف ةمالسو رورس لك مكولمي ءاجرلا هالو * نولكوتي هيلع
 مكدحأ ظعي. نأ نيردتقم ملعلا ةفاك-نم نيولمم احالص نيبعوم مكنأ مكنع ققهتم يتوخأ اي نقوم اناو »* سدقلا

 اهيناطعا يتلا ةمعنلا لجا نم مكايا ركذمك باطغلا ءازجا ضعبب ايرتجمت يتوخا اي مكيلا تسبتك دقو :# رخالا
 * سدقلا ورب اسدقم هلوبق انسح ممألا نابرق ريصيل هللا ةراشب انهكم ممالا يف امداخ ميسملا عوسيل نوكال #* هللا

 لوقلاب ممالا ةعاطل يب ميسملا هلمعي مل ءايش لوقا نأ يرتجا تمسل يننال # هللا دنع ميسملا عوسيب رغش يلو

 هرشباو #* ميسملا ةراشب وكيروللا يتح اريادو .ميلشروا نم ممتا يتح هللا حور ةوقب هتاياو هحاارج ةوقب د لعفلاو
 أوربخ# مل نيذلا نا بستك امك لب * بيرغ ساسا يلع ىنبا اليل ميسملا يمس دق ثيح ال يتقاط قوف اذكه

 سيلف الاو #* مكيلا يملا نع ينتعطق ةريثكلا لاغشالا كلذلو د هنومهفي هب اوعمسي مل نيذلاو هنورصبي هنع
 سلدنالا يلا تييضم نا ينلعل»و #* ةمح نينس ذنم مكيلا يجحلا يلا قوشمل يناو ميلاقالا هذه يف رقتسم يل
 + يقايتشا ضعبب مكنم تيلمت اذا كانه يلا متنا يننوعدوتسو مكدهاشأ يريسم يف يننا لموا يننال مكيلا تيج
 عم ام ةكرش مهل اوعنطصي نا اورثأ دق ايياخاو اينودكم لها نال * نيسيدقلل امداخ ميلشروا يلا قلطنم انا نالاو
 مهوكراش دق اوناك نا ممالا نال اذهب مل ءامرغ مه كلذ اورثا دق مهنا عمو #* ميلشرواب نيذلا نيسيدقلا نيكاسم
 رمارمثلا اذه مهل تمتخو اذه تممت اذاف * تاينادسجلا ينو مهومدخ# نا مهيلع بجيف مهتايناحور يف
 عرضتا يتوخا اي + ميسملا ةراشب ةكرب لامك مالكب مكيفاواس مكيلا تيج اذا يننأ ملعا اناو # هينابسا يلا مكب
 ةاصعلا نم وجنا يكل + هللا يدل يلجا نم تاولصلا يف يعم اودهتجت نا حورلا ةبحشبو .ميسملا عوسي انبرب مكيلا

 جينتاو هللا هةيشمب رورسب مكيلا يجأل * نيسيدقلا دنع ةلوبقم ميلشروا يف يتمدخ ريصتلو ةيدوهيلا دلب يف
 ئ 000 #8 نيعأ مكلك مكعم ةمالسلا هالو #* مكعم

 رشع سداسلا لصفلا ْ

 أهل اوميقتو نيسيدقلل الها وه امب برلاب اهولبقتل * ساارختك يف يتلا ةسينكلا ةسامش انتخا نفيف مكعدوتساو

 يف يدعاسم نلليكاو اليكسربا اوحنام * يسفن انا يبو نيريثكب ةميق تراص دق يه اهنال مكنم هجاتحت رما ياب
 . سيانك عيمجو لب امهل ركاش يدحو انا تسسل نيذللا امهتانعا الدب يسفن لجا نم نيذللا * ميسملا عوسي
 ميرم اوحناص * ميسملا يدا ايياخا ةمدقم وه يذلا يبيبح نوطانابا اولبق امهلزننم يف يتلا ةسينكلاو + ممالا

 نيليلج لسرلا يف امه نيذلا يعم نيرساتسملاو يبيسن اينويو سوكينوردنا اولبق # اريثك مكيف تبعت يتلا
 ميسملا يف اننيعم سونافروا اولبق .* ةبرلاب يبيبح نايلبما اوحئامص د يلبق ميسملا ةبحم يف نيرياصلا
 اولمق د سلوفوطسرا يلع اوملس ميسملا ةنايد يف برجملا سللبا يلع مالسلا اورقا * يبيبح سيشاطساو

 برلا يف نيصخاشلا نيبعتلا اسافيرتو انافيرت اولبق * برلل مه نيذلا صصيكرن لها اوحناص يبيسن انويدوريا
 انا يماو.هايا هماو برلل ينطصملا سفور يلع اوملس. # اريثك برلا ةدوم يف تبعت يتلا ةبيبحلا هديسربا اوعناص

 ساارينو نايلويو سغولوليف اوحناص  مهعم نيذلا ةوخالاو نيمراو نافرطبو نامرا اطنوغالفو نطيرقنسا اولبق + اضيأ
 سيانك ةفاك مكحناصيو. ةسيدق ةلبقب اضعب مكضعب اوحناص . » مهعم نيذلا نيسيدقلا ةعامجو نايميلواو هتخاو
 هومتملعت يذلا ميلعتلا فالخب نتنلاو تاقتاقشلا نيعناصلا اوبقرتت نأ مكيلا عرضتا يتوخا اي *# ميسملا تاعامج

 بيطلا مالكلابو مهنطب نومدخت لب ميسملا عوسي انبر نومدخ# ام ءاوه لثم مه نيذلا نأ * مهنع اوحناو متنأ



 اونوكت نا مكديراو مكيف امب رورسم اناو لكلا يلا اهربخ درو دق مكتعام نلل *« نيجداسلا بولق نوغطي كيربتلاو
 ميسملا عوسي انبر ةمعت اعيرس مكمادقا تت ناطيشلا ىعسي ةمالسلا هالاو #* ءاعدو رشلا ينو .امكح ريغلا يف

 هذه بتاك سويترت انا مكلبقا * ييابسنا سرطابيسوسو نصايو سريكولو ينيعم سرائوميت مكحناصي # مكعم
 سطراوكو ةنيدملا نزاخ سطسارا مكيلع ملسي اهلك ةعامجهلا فياضو ينياض سويياغ مكيلع ملسي * برلاب ةلاسرلا
 نأ عيطتسملا ميسملا عوسي هدحو ميكفلا هاللاو * نيمأ مكتعامج عم ميسملا عوسي انبر ةمعن #* خالا
 رهاظلاو # ةيدبا نينس يف هنع تومصملا رسلا نالتعاب صتخت ام ىلع ميسملا عوسي ةراركو يتراشب يلع مكتبي
 ىجملا هل »* ابلك ممالا يف ناميالا ةعاطل هل فورعملاو يدبالا هالالا رماب صتخت ام يلع هيايبنا بسكب نالا
 ه * نيمأ اهلك روهدلا يلا

 * ساارشتك مسك يف ةسامشلا سفيف دي يلع قرملسراو سويئنروقف ص ىتمبتكو هيمور لهأ يأ ةلاسر ترج

 ات

 سويثئروت لها يلا يلوألا صلوب سيدغلا ةلاسر

 لوثلا لصفلا

 1 ا بع 1و ابو ايس دوا ويقسم ا وا يقبلا

 ةمعت يلع مكلجا نم نيح لك يهالل ركاش يننا * خيسملا عوسي برلاو انيبا هالإا نم ةمالسو مكل ةمعن # انلو

 دق امك 4 ملع لك فو لوق لك يف هب منيفضسا ما لك يف مكنال ميلا عربا اقريهتيطما ىلا هللا

 * ميسملا عوسي انبر نالثعا نيرظتنم ةدحاو ةبهوم يف الو متزوعا ام مكنا يتح * ميسملا ةداهش مكيف نيت

 ترد لا مقوي يذلا هلا ره قداع 0 ب ا هةراغلا يلا مكتبنيس يذلا

 نوكي الو هسغن ادحاو الوق مكلك اولوقت ,نأ ميسملا عوسي اغير مساب يتوخا اي مكيلا عرضا * انبر عيسملا عوسي هدبأ

 مكنع وفرع سيولخ باحسا نل #* هنيعب مرعلا اذه يبو هسغفن لوقعملا اذه يف نيديشتم متنك دقف تاقاقش مكيف
 انا افيكل انآ سللوبال رخاو انا صاوبل انا امأ لوقي مكتم دحا لك نأ اذه لوقأو + تاكحامم مكيف نأ يتوخا اي

 تدع ام يننا هللا ركشأ ا هب ساجر يزمت ميسملا يرتا »* ميسملل

 0 تبحر وعلا 3 يماب تدل يأ دحأ 0 ا نوبسرلأ يوص وو



 ةمكح نكلهال بسك دق نال + هللا 5 اود نيصلخملا اندنع وهو ةلابج نيكلابلا دنع بيلصلا ركذ نلل .* ميسملا
 ا ا يال بتاكلا نيا ميكحلا نيا * .اهقفلا مهف نفلاخالو ءامكحلا
 ةتامحب اونما. نيذلا صلخت نا هللا رس هللا ةمكحلاب ملاعلا فرعي نل هللا ةمكحس نا نال اعلا اذه ةمكح

 وبيلا دنع اكش بولصم ,ميسملاب نحن زركن * ةمكح نوبلطي نوينانويلاو ةيا. نولسي ذوهيلا ناو #* ةزاركلا
 هللا ىتماحت نآل #* هللا ةمكحو هللا ةوق ميسملا نيينانويلاو نوهيلا نيوعدملا نحن اندنعو * ممالا دنع ةتامحو
 ءاهكح دحوي امنا مكتوعد متي ديأر د يتوخا أب 7 سانلا نم. ةوق دشا وه هللا فعضو سانلا نم ةمكح رفوا وه

 راتخا هللا نكل #* افيرش تيس فرداصي اموا ءايوقأ نوريثك دجوي ام وأ ةرشبلا صخ# اميف نوريثك
 ملاعلا ءايشا هللا راتخاو * تايوقلا لج# ملاعلا تافعضتسم هللا بغتناو ءامكعلا يزخل ملاعلا تاقموتسم
 ماما ةرشب يذ لك رعتفي اليل + تأ دروتزملا لطبيل تادوجوملا ريغو تارقمتسملا اهل سنج ال ىتلا
 ردا يا * ءادتفاو ةسادقو ةدعو هللا نم ةمكح انل رياصلا ميسملا عوسيب متنا هنم متناف * هللا

 * برلاب روتفيلف

 : يناثلا لصنفلا

 نا ردوا مل يننال # هللا ةداهشب مكتربخا ةمكعلاو قطنملا ةوحنب سيل تيج مكيلا تميج امل اناو يتوخا اي
 يءالكو * ريدك بعربو هةيشخو ضرمب انا مكيلا تيجو * ابولصم هاياو صيسملا عوبسي 3١ .ءانش مكيف فرعأ

 نكل سانلا ةمكمب ال مُكتناما نوكت اميكل د: ةوقلاو حورلا ناهربب لب ةعنقم ةيناسنا ةمكح لاوقا نكت مل يتزاركو.

 انذكل * نيلطبملا رهدلا اذه ءاسور ةمكح الو رهدلا اذه ةمكح ال ةلماكلا رومالا يف ةمكج ملكتنو * هللا ةوقب.
 اذه ءاسور نم دحا اهفرع ام يتلا + اندجمل روهدلا لبق اهددحف هللا قبس يتلا ةموثكملا زسلا يف هللا ةمكج ملكين
 اهترصبا ام هنوبحي نْيذلل هللا اهدعا يذلا نا بتك امك لب د دجملا بر اوبلص اوناك امل اهوفرع اوناك ول مهنال رهدلا

 ينعا قاممالا صحأل حورلا نال هحورب هللا اهنلعاف انل اماف د ناسنا بلق يلع رطخغت ملو ندا اهب تمعمس الو نيع
 ايفرع ام هللا تاموتكم كلذك هيف يذلا ناسنالا مور الا ناسنالا تايفخ فرع سانلا نم نم نال * هللا قاما لك
 + انل هللا اهبهو يتلا بهاوملا نياعنل هللا نم يذلا حورلا لب ملاعلا اذه حور انذخا امف نحو هللا حور الا دحا
 ةيناحور اروعا نيسياقم وه اهانملعي يتلا سدقلا حور ظافلا لب ةدافتسم ةيسان ةمكح لاوقاب ال .ابيف ملكتن يتلا
 اص هنع صوفيس منا ملعي هدنكمي امو ةقاح هدنع اهنال هللا حور لاوقا لبقي ام يناسفنلا ناسنالف نييناحور

 برلا لقع_فرع اذ نم نأل * دحا هلع سحنيب هر لكلا روما سحعفيف يناحورلا 2 امباف د 00

 ثااثلا لصنفلا

 مكمعطا ملو اندل يتيقس : ميسملا هناما يف لافطاكو نييرشبك لب نييناحورك مكبطاخأ ينكمأ اه 0 اي اناو

 «ثلدكتو دسح مكيف نوكي نا نال اضيا نويرشب مكنال م اضيأ نوعيطتست نآلا الو لب كلذ متعطتسا ام مكنأل اماعط

 سللبال انا رخآو انا صاويل انا مكدحا لاق اذإ نال * ناسنالا صخب اميف نوريستسمو متنا نويرشب متسلا تاقاقشو
 » هللا هعنم امك امهنم دحلا لكو متنعا. امهب نيمداخ الا سللبا وه نمو صوب اذا وه نمف ب متنا نوبربشب 5

 يذلا هذألا لب يقسي نم الو ابنها نيل بدعي نم نا يتح #* ءاشنا هللا نكل يقس سللباو تببصن
 نوخيعم هلل اننآال # هبعت رادقم يلع ,باوث ذنخاي امهنم دحا لك دحاو امه يقسي نمو بصدي نمف 6

 رخآ هيلع يبيو اماسا تمعضو :ميكح سدنهمك اتيطعا يتلا هللا ةمعن صخب امك» * هلل ءانبو هلل ةحالف متناو
 عوسي وه يذلأ بوصنملا اذه ريغ رجا اساسا عصي نا ادحا نكمي ام ناف # هيلع ينبي فيك دحا لك رظنيلف
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 دحأ لك لع ريصيس # ابصق ابشع ابشخ ةميرك رهاوج ةضف ابهذ ساسالا اذه ىلع دحأ نبي ناف * ميسملا
 هيلع هانب يذلا هلمع يقبي نمف # هربتخت رانلا ناك امهم دحا لك لهو ناتعيرانلاب هنا لدي مويلا نال ارهاظ
 لكيه مكنا متملع دق اما رانلا يف لصاعك اذكه ادلخم صلخي وهو رسخيس هلع قرتحي نمو # اباوث ذخايس
 ' ب مه متنا يذلا وه سودق هللا لكيه نال هللا هدسفي هللا لكيه دسفي نمف #* مكيف نكسي هللا جورو متنا هللا
 ملاعلا اذه ةمكح نال * اميكح ريصيل قمحا رصيلف رهدلا اذه يف مكيف ميكح هنأ نظي نم هسفن دحا نعدخب الف
 ةلطاب اهنا ءامكعلا راكفا فرعي برلا اضياو * مهركم ين ءامكحلا صنتقي وه بتك دق نال ةقابح هللا دنع يه
 تيخوت نأ سللبا تركذ نا صلوب تملق نأ * يه مكل اهلك .ايشالا ناف سانلا يف دحا نرغتفي ال اذهبلف * يه
 * يه مكل هذه لك ةرظتنملا تلق نا نآلا ةفقاولا اياربلا يلا تاموا نا اتوم وا ةايح تركذ نا املاع تلق نا افيك
 1 * هلل ميسملاو عيسملل متناو

 1 عبارلا لصفلا

 دحا دجوي نا ةمرابقلا يف نوبلطيس اذه عمبو # هللا رارسال ةمراهبقو ميسملا مادخك ناسنا انبسحتلن اذكه
 يف فرعا تسل ينإو * يتاذ صهفتسا انا الو لب يناسنا موي وا ينع متنا اوفشكت نا يل ريقح رما اذهو» # ةقث
 يناوي نا يلا تنقولا لبق .ايش اونيدت ال اذهلف * يروما سدفتسي يذلا وه برلاو يكزتا اذهب الو لب ءايش يتاذ
 سيياقملا هذهر هللا نم دحا لكل ميدملا نوكي ذيديحو بولقلا ءاءرا رهظيو ةملظلا تاموتكم ريني يذلا برلا
 اةيكل رخآلا نع دحاولا ضرعي اميكل بتك ١م قوف اوهتافتت الا انب اوملعتتل وللوبابو يتاذب اهتككلم مكلجا نم يتوخا اي
 رهتغت !ذاملف تذخا دق :تمنك ناف هذخات مل ام كلل اذام تننا كمكامحا اذ نم نال *رخآلا يلع مكدحا مءاشتي
 متكلم دق مكتيل ايو انم اولخ متكلم دقو ربع اميف متيدغتسا دتا فلس اميف يعابش مترص دقا # ةذخاي مل نمك
 انرص اننال توملا يلا نيقوسملا نيرخا لسرلا نحن انحتوا هللا نا ينظ بسح يلعو ه* مكعم نهنو كلمنل
 متنا ءايوقا متناو .افعض نعنو .اهقف ميسملاب متناو ءاق ,ميسملا لجا نم نحن * سانللو ةكيالمللو ملاعلل ادهشم
 لمعنو بعتنو #* انل تبث الو عرقنو يرعنو شطعنو عوج ةعاسلا هذه يلا يتح # نوناهم نحنو نوفرشم
 مادقا تمت نيحورطم ملاعلا تامامقك انرص دقو عرضنف انيلع يرتفي »* لمتمنث كرطن كرابنف متشن انيدياب
 تاوبر ميسملا ةبح# يف ناك ول مكنال #* ءابحا يل دالك مكلدعا لب مكلمجحال هذه تمبتك امو * نآلا يلا لكلا

 أوريصت نأ مكيلا ادا عرضاف 37+ ةراشبلاب مكت دلو ميسملا عروسيب انا يننذ نوريثك .ابأ مكل سيل نكل نيملعم

 يقرط مكركذيس يذلا برلل ةقثو بيبحلا ينبا وه يذلا سائوميت مكيلا تلسرا دق كلذلو * يب نيهبشتم
 نكل د مكنم موق حساشت دق مكيلا ىجا تسل ينئاك» * عقص لكب ةسينك لك يف ملعا امك ميسملا يف يتلا
 لب مالكب وه سيل هللا كلم نآل #* مهتوقو لب طقف نيخماشتملا ةجح ال فرعاو برلا ءاش نا اعيرس مكيفاواس
 *  ةعادو حوربو ةبهما وا اصعب مكيلا يجا نؤديرت فيكف # ةرقب

 000 سماخلا لصفلا

 متناو #* هيبا ةءارما هل ذحتب مكدحا نا ممالا يف الو يمس ام اذه لثم ءانزو ءانز مكيف نا عمسي ةلمجلابو
 رضاح يمسجب تياغف انا اماو * لمعلا اذه لع نم مكنيب نم. حاتجتل مكب ئلوالك متحن امو نوخحاشتتا اذه عم
 عم ميسملا عوسي انبر مساب يحورو متنا اوعمتجت نا اذكه د اذه لعف نم يلع رضاعك تممكح دق ىورلاب مكدنع

 * ميسملا عوسي انبر موي يف هحور صلختل هترشب ثلالهل ناطيشلا يلا هسفن اذه نوعفدتو #* عيسملا عوسي انبر ةوق
 اونوكتل ةقيتعلا ةريمخلا اوفظنف »+ ابلك ةنجمملا رمحخت ةليلق ةريمخ نا نوملعت ام ةديج مكترخافم تسسيلو
 ةقيدع ةريمخا سيل ديعن يتح * انلجا نم عبذ يذلا ميسملا انعصن نال مكيف ريمخ ال متنك امك ةديدج ةنمع



 + ةانرلا اوطلاخت الا ةلاسرلا هذه يف مكيلا تبنك دق دق د ىملاو ةجادسلا ءافص رياطفب 5 ثبخو ةليذر ةريمخا الو
 مكيلع اذا رمالا بجوا الاو مانصالا نيدباع وا نيسرطغتملاو نيدشعتملاو ملاعلا اذه ةانز تينع ام يننا ةلاكع البو
 اهنغتسم اماو اهناز اما مكاخا يمسم ناسنا ناك اذا اوطلاخت الا مكيلا تبتك امنا نآلف د ملاعلا نم اوجرحخت نا
 مه نيذلا نيدا نا يتجاح ام نآل #* هعم اولكءات ال اذه لثمف اسرطغتم وا اريكس وأ اماتش وا ادباع مانصالل وأ
 * مكسفنا نص ثيبغلا اوعلتقا جراخ مه نيذلا نيدي هللاو * لخاد مه نيذلا نونيدت متنا متسلفا جراخ

 نأ نوملعت اهوا #* نيسيدقلا مادق سيلو ةملظلا يدل همكاحي نا هقيفر دنع رمأ هل ناك اذا مكدحا يرتجيأ
 نه . اننا نوملعت اما # ةيندلا ةاضقلا سلاج مكب قيلي امف ملاعلا نادي مكب ناك ناف ملاعلا نوئيدي نيسيدقلا
 يف نوروقحملاف ةيملاع ءاضق سلاج !ذا مكل نكت ناو # ةيملاع روما يف مكحن انب يلوا مكف ةكيالم يلع مكعن
 نيب مكحلا لصفي نأ عيطتسي دحاو ميكح الو مكيف سيل اذكه اذه لوقا مل لجختل < اهتاضق مهنوسلجسي ةعامجلا
 مكنامكل. ةفلاس ةصقنمل ةلمجلاب اذا اذه نأ #* نيرفاكلا ةرضحب كلذو هيخا عم جالا مكتحي لب #* هيخاو لجرلا
 نودصقت هذهو نورسغتو نوملظت متنأ لب * ردجا نورسخت ال !ناملو رثكا نوملظت ال اناملو مكسفنا عسم تاموكح مكل

 ةدبع الو ةانزلا ال هثري ام هللا كلم ناف اولضت ال هللا كلم نوثري ام نيملاظلا نا متملع دق اموا * مكتوخا اهب
 نوريكسلا الو صوصللا الو نودشتحملا الو # روكذلا نوعجاصملا الو مهلسن لاب نوعلوي نيذلا الو قاسفلا ا مانصالا
 متيكز دق لب متسبق دق نكل متلستغا دق مكنكل هذه يف نوفرصتت اموق متنك دقف +* نوصرطغتملا الو نوماتشلا الو

 ام انا ينكل يل لالح ,يشب لك ينقفاوت ابلك تسسيل نكل يل ةقلطم اهلك ءايشالا #* انهالا جرو عوسي برلأ مساب
 برلاو برلل نكل انزلل وه سيل دسجلاو اهلطبيو هلطبي هللاو ةمعطلل فوجلاو فوجهلل ةيذغالا * .يش يلع طلستي
 ءاضعا اذا ذخافا ميسملا .اضعا يه مكماسجا نا نوملعت اما + هتردقب انميقيسو برلا ماقا هللاو * مسجل
 نانوكي نينثآألا نأ لاق هنال ادحاو ادسج وه ةينازلا قسالي نم نأ نوملعت ام *اشاح ةيناز ءاضعا اهلعجاو معيسملا

 تنناك امهم ناسنالا المعي ةيطخ لك ناف انزلا نم اوبرهأ * دحاو حور وه ببرلا قصالي نمو » ةدحاو ةرشب
 سدقلا حور لكيه وه مكمسج نا متملع دق ام وا * هدسج يلا يطخا امناف يزي نمو هدسج جراخ يبف

 رو ل ل حالا تا دوب د ل ا ا

 عباسلا لصفلا
 نكيلف انزلا رثاكت لجا نمو * ةءارما سمالي الا ناسنالل ديجن اهب ٍنومتبتاك يتلا بوطغلا نع باوجلا اماف

 فوتلف ةءارمالا كلذكو هيلع اهل ةبجاولا ةبعملا ةءارمال لجرلا ضقيلو # اهلجر ةءارما لكل نكيلو هتءارما دحا لكل
 ناطلس ال لجرلا كلذكو هيلع طلستي لجرلا لب اهمسج يلع اهل ناطلس ال ةءارمالف # اهيلع ةبجاولا ةدوملا لجرلا
 يلا ةقفاوم نغ كللذ نكي نأ الا هتاذ نم رخآلا مكدحا نزوعي 4 * هيلع ناطلسلا اهل ةءارمالا نكل هدسج يلع هل

 هركذا امنا اذهو ده مكفارسا عضومل ناطيشلا مكنعتمي اليل نيقفتم اضيا نونوكت مث ةالصلاو موصلا اورباثتل ام تمقو
 ةبهوم هللا نم هل دحا لك نكل انا امك اونوكي نا مهلك سانلا ءاشا ينال * رمالا ليبس يلع ال ةحءاسملا ينعمب
 اوكسمي مل ناف #* انا امك اوتبثي نا مهل وه اديبح نا لماراللو جورتي ال نمل لوقاو * كلذك رخاو اذكه دحا هصخأ
 قراغت الا برلا نكل انا تسل اوجوزت دق نيذلا يصواو * قرعتلا نم لضفال مهل .مييوزتلا نال اوجوزتيلف ميتاذ
 انا لوقا يقابلاو * هتءارعا لجرلا كرتي الو اهلجر جلاصتلف وا ةجوزتم ريغ تمبكتلف هتقراف ناو #* اهلجر ةءارمألا
 لحر فى اهل ناك ةءارمأ هيأو * اهفرصي الف هعم نكست نأ يه يضرتو نموت مل ةءارما هل ثمناك خا يا بدرلا سيل
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 مل يتلا .ةءارمالاو ةءارمالاب سدقث دقف نموي مل يذلا لجرلا ناف * هحرست الف اهعم نكسي نا وه يضتريو نوي مل
 مالا دبعتي نلف قرافيلف رفاكلا قراف ناو # نوبسيدق مهنكلو مه نوسحن مكدالواف لاو لجرلاب تسسدقت دقف نموت
 نيآ نموا كلجر تصلخ نا ةءارمالا اهثيا نيملعت نيا نمو # ةمالسلا يلا هللا اناعد امناو ءالوه لدمل تخالو
 كلذك برلا هاعد دق امكف كلذكو هل هللا مسق دق امك دحا لك نأ الا * كت ءارعا تصلخ .نا لجرلا اهيا ملعت
 هناتحنلاف ا دنا وو ل يل ب رح لحل حلل + اهلك سيانكلا يف بترا اذكه رستسيلف

 + اهيف يعد يتلا ةوعدلا يف دحا لك تسبثيلف د » هللا اياصو ظفح عفانلا ءيشلا لب ءايش ةفلغلا الو ءايش تمرسيل

 نم نأل #* ةيدوبعلا لمعتست نا .كلذب يلواف ارح ريصت نأ كنكما نآو لب كلذب لفحت الف ادبع تيعدا»

 الف نمدب متيرتشأ دق. : ميسملل ادبع وهف ارح يعد نم كلذكف برلل ارح وهف ادبع برلا ةنايد يف يعد

 يراذعلا امإو د هللا دنع هيف تببثيلف هيلا يعد يذلا .يشلا يف دحا لك ةوخالا اهيا # اديبع سانلل اوريصت

 * ةزاركلا يلع انيما نوكا نا ينمحر برلا نا امب ايار مكديفا انا لب مهلجا نم برلا نم ةيصو يعم تسيلف
 ةءارماب طوبرم تننا # اذكه نوكي نا ناسنالل اديج نأ ةرضاحلا ةدشلا لجأ نم اذه وه اديج نا رعشتسا يننا

 لوتبلا تجوزت ناو تاطخا دق امف تجوزت ناو #* ةءارما نبلطت الف ةءارمأ نم لولحت تمنا الح نبلطت ال
 تنقولا نا يتوخا اي تيينع ينعملا اذهف د مكيلع قفشا اناو انزح مهمسجل نوكيف ءالوه لثمو تاطخا دق امف

 نوحرفي نيذلاو اوكبي .مل مهناك نوكبي نيذلاو * ءاسن مهل سيل نفك ءاسن مبل نيذلا اونوكيل ارمشتم وه نالا ذم |
 - اذه لكش نأ هولمعتسي مل مهناك ملاعلا اذه نولمعتسي نيذلاو # اوكلمي مل مهناك نوعاتبي نيذلاو اورسي مل ,مهناك

 + برلا يضري بفيك متهي بيرلا رماوابف جوزتي مل نمف مكل مه ال.اونوكت نا مكديراو ب زوجسلو 'ريعيس ملاعلا
 . متهت جوزتت مل يتلاف لوتبلاو ةءارمالا نيب ام لصفنا دقو ٠ + هتءارما يضري فيك ملاعلا تامهمب متهيف جوزتملاو
 هلوقا لوقلا اذه د اهلجر يضرت فيك ملاعلا تاداعب متهت ةجوزتملاو اهحورو ابمسجب ةسيدق نوكنل برلا رماواب
 * لغاشت الو بلغت الب برلل ةفرشملا ةرباشملا نسح يوتا لب اقهو مكيلع يقلا يكل هركذا تسلو مكقفاوي امل
 . اهف اهجوزيلو .اشي ام لمعيلف نوكت نا بجي اذكهو ربع اهتقو ناك نا هل يتلا لوتبلاب ناشي هنا دحا رعشتسا نإو
 ا ا ا ا ا ا * يطخي

 + كاد نم لنا لمعي :جورتي 3 نمو ابحت لمعي 1دا جورت نمنا * لمعي انسح المعف هل يتلا ةيلوتبلا ظفمحا

 ءاشت نب جوزتت نا.ةكلام ةقوتعم ىهف'اهلجر .دقر. اذاف ابلخر اهشيعي يتلا ةدملا لوط ةعيرشلاب ةطوبرم ةءارمالاو

 ا يي يبار يلع اذكه يه امك تيقب ناو » طقف برلا ةعاطب نكيلو

 1 ْ * يف هللأ حور نأ

 ظ نماثلا لضتلا

 فرعي هنا*دحا نظي ناو * ينبت ةبحملاو ريمشت ةفرعملاو ةفرعم انل انلك اذنا انملع دقف مانصال ديا نع اماف
 لكا نع اماف # هللا هنرع دق اذهف هللا دحا بصحا ناو ه#* هفرعي نأ بج امك ءايش كو فرع دق امف ءايش.

 نوبقلي موق ناك نأو ' *# ادحءاو الا اهألا رخا ادحا سيل ناو امص ملاعلا يف ءايش سيل نأ ملعن نجف مانصالا اياه

 ادحاو اهالا انل نحن انكل » نوريثك بابراو نوريثك ةهلا اوناك امك ضرالا يلع اوناك ناو ءامسلا يف اوناك نا ةهلالاب
 وه سيل ملعلا نكل + هب نمنو لكلا هنم يذلا ميسملا عوسي دحاو برو هيدل نعنو اياربلا لك هنم يذلا بالا
 ين دا مهتريضب سندتتو منصلل هةيحن اهناك اهنولكاي نآلا يلا منصلا ةيحح اهنا ةفرعمب مكنم موقف سانلا لكل

 اريثعت اذه مكناطلس ريصي لا اورذخاف » صقنن لكان ما نا او ديزن انلكا نا الف ماعط هلل انلثمي امف »* ةضيرم '

 مراسل روك بابا وب نشبلا 0000 يف ايكتم ملاعلا اهيأ دحا كتلءار اذا هنال * .ءافعصلل

 5 أذكه نويطحمت كاف د ميسملا تام هلجا نم يذلا ترم فيعصلا حالا كلهبيو »* ماسالا



 يلا لكا نلف ماعط يخا ككشي نا اذهلف * متاطخ دق ميسملا يلاف ةفيعضلا مدهلذر عم نورضتو ةوخالا

 ْ 1 + يخا نتفا اليل امعل رهدلا

 تمنك نيلو هوه متنا برب يلمع موا ميسملا عوسي اند تيار دق اموأ ارحم تسلا اور نأ تسلا

 نوصي نيذلا دنع يراذتعاو د مه مثنا برلاب يتلاسر متاخ نآل لوسر مكيلا ينك نيرخآ يلا السر تسل
 يتابك ةءارما تنخا انعم رودت نا ناطلس انل ام يسع »*» برشنو لكان نأ انل ناطلس ال ابلعلا * وه اذه يرومأ

 هقازراب كنج طق ذنم نم # المع لمعن ال نوكن نا انل ناطلس ال طقف ابانربو انآ ما د افصلاو برلا ةوخاو لسرلا

 الوق لاوقالا هذه لاوقا يارتا * هتيعر نبل نم لكأي امو ةيعو يعري نمأ هترمث نم لكاي امو امرك بصني نما هلامي

 لعلا اسراد اروث ممكت ال يسوم 4 ةعيرش يف بتك دق نآل  لاوقالا هذه لوقت ةعيرشلا تسسيل وأ ناسناب اصرصخ#

 ءاجرلا يلع ملفي نا هل يغبني لافلا نا بتك انلجا نم نأل يرتما الب هذه لوقي انلجا نم وأ *: رقبلاب متهي هللا

 اندصح نا امظعتسم نوكيفا ا مكين قر دقت نحن انك نيف #4 راجر 1 نأ 3 سردي سرادلاو

 ل ةيقونمكلا لامعالا نولمعي نيذلا نا نوملعت اما 53-5 اقيوعت وا اعطق : ميسملا ٍةراشبل بمبسن اليلا .يث لك

 اوشيعي نأ ةراشبلا نوزركي نيذلل بترو برلا زعوا كلذكو » مبذملا نومساقي مبذملا نورباثملاو نولكءاي لكيبلا .
 ديح نال اذكه يف اوريصتل بوطغلا هذه تمسبتك الو ضيارفلا هذه نم ةدحاو الو تلمعتسا ام اناف د ةراشبلا نم
 ةمزال ةرورصب يب طين دق اذه نالر غن يل سيلف ترشب اذا يننال * يرئغف دحا بلدتسي الو يرهلاب توما نا يل
 تنمتوا دقف اهركم هلمعا تثمنك ناو باوث يل سيلفا ارثوع اذه لمعا تمنك ناو * رشبا مل نا ليولا يل نوكيسو

 0 ا ا او و وا د ل اوما » ةمدخ يلع

 نوهيلا ميرال يدوهيك يدذوبيلل ترص دقلو * مهرثكأ جبر يتاذ لكلل تدبعف ارج لكلا نم تمسك يننال

 ال نمك مهل ةعيرش 9 نيذلل ترص «ةيرشلا تدت ىذا عيا يل ةيرشلا تئره سك ةيرشلا تت نيو
 يغرملل ترص د ا ا ا اولا نو هسا حا

 ل نوكل ةراشبلا لجأ نم هلمعا اذهو * اموق هجو لكب صلخأل ءايشألا لك لكلل ترص ينرملا مبرال ا

 مهتم دحاو اهذخاي ةبلغلا ةيارو ايرج نوصكري مهلك اصكر. نادينملا يف نوقباسي نيذلا نا نوملعت امأ *.اكيرش
 اليلكا ذخان نعنو ايلاب اليلكا اوذخايل نومتحي كيلواف يش لك نم كسمي دهاجح نم لك نال * اولصتل اورجا اذكه
 يدسج رمصأ لب * يوهلا عرقي نمك 2 مكألا اذكهو ضمامن .يش يف يرج نمك آل رضاحا اذكه انا اناف * ايلاب ذل

 كاد ريغ ا ارتجوا) نرغل ركلات

 رشاعلا لصفلا

 + رعبا يف اوربع مهلك ةباحجلا تمحت اوناك مهلك انءبا نا .مكيلع وبغي نا ةوخالا اهيا مكواشا تيسر
 نارا بارشلا اوبرش مهلكو  هسفن يناحورلا ماعطلا اولكا مهلك» *رحبلا ينو مامغلا يف.اوغبطصا يسومب
 يف ارطخسلا مهنال مهرثكاب رسي مل هللا نكل د ١ مينيعلا تزال ةريخخ از. ةقياو تاهو هر نم نويرشي اوئاك ميلا

 اوريصت الو * كيلوا اهابتشا امك ةيدرلإ تاوهشلا نييهتشم نييهتشم نوكن اليل اموسر انل تراص بوطحملا هذه» # رفقلا
 مهنم موق ينز امك اونزت ألو #* نوبعلي اوماقو برشيو لكءاي بمعشلا سلج بتك امك مهنم موقك مانصألا نيدباع

 انميلعتو انظعول ثتمبتكو اموسر كثليلول تسرع اهلك ءايشالا هذه ده»* ديبملا اهكلهاف مهنم ةفياط ترسدت امك اورمدتت '



 ةنحم مكل ءاست ملف * طقسي الا رذحيلف ٍفقو دق هنا نظي نم كلذلف #* روهدلا رخاوا انيلا تمهتنا دق نيذلا
 اجرخ اهدوفتو ةنعلا عم عنصي لب مكتقاط قوفي امب:اونهتمت نا مكلمهي ام يذلا هللا وه ىداصل ةيناسنا ةنح< الا
 ام متنا اوزيم مكبطاخا ءالقع مكنالو * مانصالا ةدابع نم اوبرها يتبحا اي كلذلف + اهرلمتحت نا اوعيطتستل
 0 تسيلا اهرسكن يتلا ةزبغلاو وه ميسملا مد ةكرش سيلا هكربت يذلا ةكربلا ساك * ةتينع
 ليارسا اورصبا + ةدحاولا ةزبغلا نم لوانتن انلك اننال ادحاو ادسج نوريدكلا نمتف ةدحاو ةربغلا نلف * يه
 . نأوا .يش وه منصلا نا اذا تينع اذامف * مبذملا ءاكرش اوناك .ميابذلا نولكءاي اوناك نيذلا سيلا يلدسجلا
 اربصت نأ مكل رثوا تسسلو هللا سيل نجل اهومتبذي امنأ مسالا اهصبذت يتلا اياعتلا نك * .يش. وه مئصلل حوبذملا
 ةديامو برلا ةديام اولمعتشت نا مكنكمي الو نيطايشلا ساكو برلا ساك اوبرشت اوعيطتست ام * نجلا ءاكرش
 .,يش. لك ينقفاوي .يثن لك سيل نكل يل ةقلطم ءايشالا لك # هنم يوقا نحن ما برلا رياغن انلعلوا * نيطايشلا
 عفني ام بلطيلف دحأ لك لب هدحو هعفني ام انم دحا نبلطي ال * ةعفنم كيفي ديفي ,يش لك سيل نكل يل لالح

 اهلامكو ضرالا نا , + ةنطقلا لجا نم ءايش نيزيمم ريغ هولك نيباصقلاو ةرزجا قوس يف عابي ام لك * هبيرق

 للا د تفرع اذا كلاذ لحا نم هولكاات الف وه مانصالا ةعيبذ نم اذه لياق مكل لاق ناف + ةنطفلا لحلا

 نم: ينيرح نادت انامل هنال كقيفر مهو لب كتنطفو كمهو ال امهو تركذو .* برلل اهلامكو ضرألا نآأل همهو

 ٠ اذا متلكا ناف * هنع ركاش انا ام ببسب ىلع يرتفي !ناملف ركشب هلوانتا ام لمعتسا انآ تنك ذا *رخآ ريمض
 هللا يح لور ارجو روم نار حرس رار * هللا دجمل اهلك اهرلمعاف ءايشا متلمع ام يتمو متبرشو

 * اوصلخي" نيريثكلا قفاوي ام لب ينقفاوي ام ابلاط ال ,يثب لكب لكلا انا ينرا امك

 رشع يداحلا لصفلا |

 دقو اهلك يلاعفاو يلاوقا نوركذتت مكنا يف مكحدما ةوخالا اهيإ انو * ميسملاب انآ تمهبشت امك يب اوهبشتف

 سارو لجرلا ةءارملا سارو ميسملا وه ءرمأ لك سار نأ اوملعت نأ 0 هدا دل ا 0 متكسم
 ريغ اهسأرو ابنتت وأ يلصت ةءارما لكو + هسار لج ةرفغم هسار يلعو ابنتي دي وأ يلصي لجر لكف 1 لا

 سقتلف اهمار رتست مل نا ةءارمالا نآل + ةتولمع“ تناك ول اهناك وه دحاو هسفن ينعملا اذهو اهسار لج اهناف اطغم
 نأ هسار يطغي نأ هليبس ام لجرلا نآل * اهسار طغتلف هقلعت وا اهرعش صقت نأ ةءارمالل اهبقتسم نكي ناف اهرعش

 * تناك لجرلا نم ةءارمألا لب ةءارمألا نم نكي مل لجرلا نآل * لجرلا دج“ يهف ةءارمألاو هدجو هللا ةروص وه

 ناطلس اهل نوكي نا ةءارمالا ليبي اذبلو * لجرلا لجال تقلخ ةءارمالا نكل ةءارمالا ببسب قلخ# مل لجرلا نال

 ما را ل ةءارما نم اولخ لجر سيل لب .+ ةكيالملا لجا نم اهسار يلع

 يلصت نا قيالوه له مكسفنا ين اذه اوزيم د هللا نم اياربلا لكو ةاءرمألاب لحرلا اذكهف لجرلا نم ةءارمألا

 * دل ناوه كاذف هتمج- لوط نأ لجرلا نأ مكملعت اهسفن ةعيبطلا اموا + يلطغم ريغ اهسارو هللا يلا ةءارمالا
 هيلغلا رثوي هنا دحأ نظي ناو ه#* ءادرلا ضوع اهتيطعا ةمجلا نال ال فرش كلذف اهرعش تلوط نا ةءارمالاو
 لضفالا يلا ال نوداقنم مكنا مكحدمأ تسسلف اذهب مكتيصوأ نأو + هللا ميبل 2و ةداعلا هذه لثم نعن انل تسيلف

 نأ بجعل هنأال »* اهضعب قدصاف تاقاقش مكنيب نا عمسا ةسينكلا يف متعمتجا اذا مكنا الواف * يدآلا يلا لب

 * أي ديس ءاشع نولكءات ام نيقفتم مكعامتجا لاح فو * نيرهاظ مكيف نوربتخملا ريصيل يوهلل تابصع مكيف نوكي

 نوبرشتو اهيف نولكءات لزانم مكل ام لعلا © ناسي رب او رخل ةذع ارو :ةياخم لكأس نجا ملم دحعاو لك نو
 انا يثنال + مكحدما تسل ال اذه ين مكحدما مكل لوقا اذام مهل .يش ب ال نيذلا نولجحخو هللا ةسينكب نوردزت وأ
 داو * ةزبخ ذخا ابيف هتاذ ماسا يتلا ةليللا ين عوسي برلا نا كيلا هتعفد يذلا رمألا برلا نم تملست



 دعب ساكلا ذخا كلذك * يراكذتل هولمعا اذه مكلجا نم روسكملا يدسج وه اذه اولك اوذح لاقو اهرنسك ركش
 نولكءات ةعفد لك نأل * يراكذتل هنوبرشت ةرم لك هولمعا اذه يمدب ديدجلا دهعلا وه ساكلا اذه لاقو اوشعت نا

 ساك برشيو ربخلا اذه لكءاي نم كلذف * يجي نا يلا برلا تومب نوربخت ساكلا اذه نوبرشتو بلا اذه
 ربغلا نم لكءايلف اذكهو هتاذ ناسنالا ربتخيلف + همدو برلا دسج ةلياطب اميرغ نوكيسف قاقعتسا ريغب برا
 ٠ ' ةماسج زيمي مل لأ هسفنل ةنونيد برشيو لكءاي امناف قاقعتسا الب برشيو لكءاي نع ناف * ساكلا نم برشيو
 * اناد امل انسفنا انمكاح ول اننال #* اودقر دق نوريثكو ماقسو نوريثك يضرم مكيف اذه لجا نمو * برلا دسج
 :* اضعب مكضعب رظتنيلف اولك ءاتل متعمتجا اذا يتوخا اي كلذلف + ملاعلا عمم نآدن اليل انبدوي وهف برلا ائناد اذاف

 * اهبترا ترضح ١دا رومالا يقابو ةنوديدل اوعمتجت اليل هلزيم يف لكءايلف مكدحا عج ناف

 رشع يناثلا لصفلا

 نيداقنم امما متنك مكنا متملع دقو # اذه مكيلع وبغي نا رثوا تسسلف يتوخا اي ةيناحورلا بهاوملا نع اماف
 زورفم عوسي نا لوقيف هللا حورب دحا ملكتي ام هنا مكفرعا انا كلذلف #* متدتتا فيك قطنلا ةدقافلا مانصالا يلا

 كاد وه برلاو تاعيزوت بهاوملل نوكت دقف * سدقلا حورب الا ابر عوسي نا لوقي نا دحا عيطتسي نإو
 لعافلا هسفن تلاذ وه هلالاو تاعيزوت لاعفالل نوكت دقو * هسفن وه وه حورلاو تاعيزوت مدغلل نوكت دقو * هسفن
 يعي رخآو ةمكح لوق حورلاب يطعي دحاوف * هقفاوي ام وحن حورلا روهظ يطعي دحا لكو * .يش لك لكلا يف
 منمي رخاو * هسفن حورلاب ةيفشأ بهاوم يطعي رخآو هسفن جورلاب ةنامأ ممدمي رخاو »* هسفن حورلاب ةقرعم مالك
 هذهو » تاغللا ةمجرت منمي رخا تاغل سانجا يعي رخآ حاورالا زييمت .مدمي رخآو ةوبن يطعي رخاو تاوق لاعفا
 ةريثك ءاضعا هيفو دحاو وه مسجلا نأ امك د .اشي امك هصخ# ام دحا لكل اعزوم هسفن دحاولا حورلا اهلعفي اهلك
 انلك نحن انغبطصا دحاو جورب اننال * ميسملاو كلذك وه دحاو مسجلاف ةريثك تناك ناو اهلك دحاولا مسجلا ءاضعاو
 سيل مسجلا نال * ادحاو احور انيقس انلكو ارارحا وأ اديبع وأ نيينانوي تركذ نأ اذوهب تلق نا دحاو دسح يف
 اذه لجا نم سيلف دسجلا نم انا امف ادي تسل يننال لجرلا لقت ناف #* ةريثك ءاضعا نكل ادحاو اوضع وه

 يه ام لوقلا اذه نم سيلف دسجلا نع تسسلف انيع تسل ينال نذالا لقت ناو * دسجلا نم يه تسيل مالكلا
 ءاضعالا نالا هللا عضو دقف + مشملا نياف اعِمُس هلك ناك ناو عمسلا نياف انيع هلك مسجلا ناك ناف * دسجلا نم
 مسهلاو ةريثك ءاضعالا نآلاف * مسجلا نياف ادحاو اوضع اهلك تناك ناف * ءاش امك دسجلا يف اهنم دحاو لك

 تمسل نيلجرلل لوقي اضيا سارلا نكمي الو كيلا ةجاح يب تمسيل ديلل لوقت نيعلا عيطتست نل #* دحاو
 .اضعاو * ةمزال ةيرورض اهيلا ةجاحلا نوكت نا اراغص ةنونظملا مسجلا .اضعاب اريثك يلوألا لب * امكيلا اجاتحص
 * دياز نسح لكش اهل اهلاكشا ةشحولا انواضعأو ةدياز ةمارك اهيلع عضن كلت ادج ةنوهتسم اهنظن يتلا مسجلا
 يف نوكي اليل + ةدياز ةمارك صقانلا منمو مسجلا جزم دق هللا نكل .يثب يلا اهب ةجاح ال اهلاكشأ ةنسحلا انواضعأو
 اهلك ءاضعالا هعم ملءاتت دحاو وضع ملءاتي ناو * هسفن ينعملا اذهب ضعبب اهضعب .اضعالا متهت لب قاقش مسجلا
 دق هللاو # اهيازحأ ضعب نم هواضعاو ميسملا ئسج مه متناف #* اهلك ءاضعالا هعم رست دحاو وضع فرشت ناو

 تادضاعم مث ةيفشألا بصهاوم مث تاوقلا مث نيملعملا انلاثو ءايبنالا ايناثو لسرلا الاف مهبتر اموق ةسينكلا ين لعج
 * تاوق مهلك مهلعلا نيملعم مهلك مهارتا ءايبنا مهلعل المر مهلك مهاسعلا * تاغللا سانجاو تاسايسو رصنلا

 بماوملا اذا اورياغفف * نومجرتي مهلك مهارتا تاغللاب نوملكتي مهلك مبلعلا ةيفشألا بهاوم مهل مهلك مهارتأ
 ظ * اضيا لامكلا يف يهابتلاب صتخت اقيرط مكنيرالو ةلضفملا



 : ش رشع كلاثلا لصفلا

 يل نوكت نأو * باج انمرا لي اماحن ترم دف ةبعت ف نيك و ةكاملاو لا تقلب تسكت ن

 تمسسلف ةبح“ يل نكي الو لابجلا لقنا يتح ابتلمجب ةنامالا يل نوكت ناو ملعلا ةفاكو اهلك رارسالا نياعاو ةوبنلا
 كلذ ينعفني امف ةبحت يل نوكي امو قرحتل يدسج تعفد ناو ابكلما يتلا ءايشالا لك تممعط ناو * ءايش.:

 نيتنل 1١ اهلا مجلت ١و * جذبت 3و كمرطت ام ةبعملا دسعت ام ةبحصلا لاصلا يخوتت لهمتت ةبحصلا * ءايش

 لك يجرتت' ,ءيشب لك قدصت ,يش لك لمتعت * قلاب حرفت لب ملظلاب رست الو هلا
 تك يح تقلا كفر نار نطبق اهنا تاردنلا يرلق نا لسا طنش ام زعتلا * ,يش. لك يلع ربصت ,يش
 .رمآلا يفاو اذاف * يبنتلا ءزج ضعب نم يبشتنو ملعلا ءزج ضعب نم فرعن امناو +لايعسف لملا تندعت نأ

 امك ركتفاو لفط لثم زيماو لفطك ملكتا تنك الئط تملك املو #*وزجلا وه يذلا .يشلا ذينيح لطبيسف .لماكلا
 اهجو رصبن ذينيحو زمرب ةءارملا يف رظنن انناك نآلا زصبن اننل * يبصلا قيالخ تلطب الجر ترص ذاو لفطلا ركتفي

 احرلا ةنامأالا يقبت نآلاف 0 كلا كللذ يفو ةفرعملا ءزج ضعب فرعا نالا هجو ءازاب

0 | 

 رشع عبارلا لصفلا
 سانلا ملكي امف ةغلب ملكتي نم ناف * اووابنتت نا راثكابو اهونمتو ةيناحورلا بمهاوملا اورياغ هبحفلا 5

 درويف سانلا بطاخ# امناف يبنتي نم اماف #* ارارسا ملكتي حورلاب نا دحأا هعمسي ام نال هللا بطاخي هنكل

 تاغللاب نوملكتت مكلك مكديراو + ةسينك يبي يبنتي نمو هتاذ يبي ةغلب ملكتي نم * ةيلمستو ةيزعتو !ديطوت

 نالاف + اديطوت ةسيئكلا ذغتتل مجرتي نأ الا تاغللاب ملكتي نمم مظعال ىبنتي نم نال اووابنتت نا اريثك لضفاو
 *.ميلعتب وأ ةوبنب اماو ةفرعمب اماو نللعاب اما مكبطاخأ مل نأ متعفتنا اذامف تاغلب املكتم مكيلا تيج نا يتوخا اي

 تامغنلا نيب اقرف منما مل ناف ةفزعم تركد ناو ةرافص تلق نا اتوص يدبت ابل سوفن ال يتلا تاللا اذه عمو

 اذكه * برهل موستي اذ نمف اضماغ اتوص قوبلا يف يدبا ناو ب دوام نيج

 يف لاوقالا هذه لثم نوملكتت نونوكت' مكنال هب ملكتملا فرعي ففيكف هنايب' احتاو امالك مكناسلب اوعنمت مل نأ متن

 نيرياغم حاورإلل متنا !داف متناو كللذك -* ايمهمتا يدنع ملكتملا ريصيو ايمجعا ملكتملا دنع رصا توصلا ةوق

 كىميلص نا يننأل #  مجرتي نا لهتبيلف هغلب ملكتي نم كلذلف # اولضفتو اهيف اوهيزت نا اوبلطاخ ةسينكلا .انقبال
 منرتاو حورلاب منرتا لقعلاب يلصاو حورلاب يلمإ. نأ لضفالا اذا وه امف + هل رمث ال يلقغ نوكيو يلصي يحورف ةغلب
 بيه ا هنال نيمآأ كركش نع لوقي فيك ٠ نييمآألا عضوم لمكي يذلاغ حورلاب تننأ تراب نأ نآالاو -* لقعلاب

 < تاغللاب ملكتا مكلك مكنم لضفا ينناف يهالل ركشاف * عفتني ام رخالا نكل انسح ركشتف تننأا اما * لوقت ام

 اهيا + يرخا غلي ظانلا "تاور نميرككا نيرخآ ابد ملعا تاملك سمخ يقمع ةسيدعلا قف لكلا نأ ءاشا ينكل

 بطاخاس ةعيرشلا يف بشتك دقف * نيلماك اونوك مكتايور يو رشلا يف اوباصت نكل رياعبلا نايبص اوريصت ال ةوخالا
 اونها. نيذلل ال هلالد يه تاغللا كلذلف « يننوعمسي اذكه الو برلا لوقي رخآ: تاوفشو رخا تااغلب بسعشلا اذه

 ةقفتم ابلك ةسينكلا تممتلا ناف د اوسشمأ, دق نيذلل نكل اوهسوي مل نيذلل ال ةلالد ةءوبنلا اماف اونسوي مل نيذلل لب

 ناسنإ لخديف مهلك اوبنتي ناو *. متسوسو. دق مكنا نولوقي امفا نورفاكو نويمأ 0 تاغللاب مهلك نوملكتيو اعم
 نوسلو ةهحو | يلع اذكه رخث ةرهاظ هبلق ايافخ ريصت اذكهو # هتريرس نع لكلا فشكيو لكلا هخاويف يماوارفاك '

 20 لا ا * اقح وه مكيف هللا نا اديشم هلل



 ةكلث ةرثكا وا نينثا يدل ملكتيلف ةغلب دحا ملكتي نا » ةعفنملا ءاذننالا الك رستللا يحسد ف نالعتسا هل ةهغل هل

 .ايدلالاو د هللاو ةسفن بطاخبلو 0 ا را رع * دحاو مجرتيلو دارفنا يلو
 هنال د لوالا تمصيلف سلاح رخال ةوبن تشلعتسا ناو * مبمالك اوزيميلف روصحلا يقابو ةثلث وا نانثا ملكتيلف
 هللا نآل # ءايبنال عضخت ءايبنالا حاوراو د مكلك اوزعتتو مكلك اوملعتتل ادحاوف ادحاو اووابنتت نا مكلك مكنكمي
 يف نتمصيلف مكواسن + اهلك نيسيدقلا سيانك يف كلذ بتر دق امك ةمالسلا هالا لب شيوشتلا هالا وه سيل

 ي هنع ناسيلف ءايش نملعتي نيش ناو #* ةعيرشلا ركذت امك نعضخ لب نملكتي نا نرموي مل نهنال سيانكلا
 مكدحو مكيلا ما ردص. مكنم هللا مالك لعل وا #* ةسيئكلا يف ءاسنلا نملكتي نا وه احمقتسم نال نهلاجر لزنملا

 دحاأ اهلهح نأو * يه برأ اياصو اهنا اهب مكبتاكا يتلا لاوقألا فرعيلف احور وأ يبن هنأ نظي نم يبتنا

 : بميترتو عروتب ابلكر صتلف لب : تاغللاب ماكتلا اوعنمت لو يبننلا اورياغ يتوغا اي كلذلف + لهجيلف

 رشع سماغلا لصفلا .

 نأ مكترشب مالك ياب اهب نوصاختسو ٠ * اهيف متبل اهومتملست يتلا اهب مكترشب يتلا ةراشبلاب مكفرعأ يتوخا اي

 نا انا هتملست ام مكيلا تمعفد يدابملا يف يننال * الطاب متنمأ» دق اونوكت نأ الا هومتيعوو هومتكسمأ دق متنك

 يي م 00 اداب ا باو » بتكلا 0 3 تام  دصملا

 * يل رب طعنا ره نبك يل هاغ مهلك مفرخاو يا 0

 انآ ام انا هللا ةمعنبو #* هللا ةسيدك تدبطضا يننال الوسر يعدا نا اوفك تسسل يذلا لسرلا ين ريقحلا وه انا ينال
 0 ل لا ا ع ا يو وعلا وص ا ا ع هتمعنو

 .يوعلا نعتز ماو دق هنا غي رع معلا نكي ناك و * متنمأ, كلذكو زركن د ا

 * ماق ميسملا الوف نوكت ام يتوملا ةمايق نكت ناف #* ةمايق مهل نوكي ام يتوملا نا مكنم ةفياط لوقت
 ماقأ هنا هللا يلع اندهش اننال ةبذك هلل دوهش دجونو * لطاب اننامياو لطاب اذا انزركف مقي مل ميسملا و نو
 ناك نأ * ماق ميسملا و أوموقي مل نأ يتوملا ند 12 انا نوموقي ام يتوملا نكي نأ هضررب مل يذلا ميسملا

 نيلموم نمل انك ناف #* اوكله دق ميسملاب نيدقارلا لعلو # اضيا مكاياطخ يف متناو لطاب مكنامياف مقي مل ميسملا

 نم مإق دق نالا ميسملا اماف # مبلك سانلا نم ارسحت دشا نوكنسف طقف ايندلا هذه يف ظعلا هبو ميسملا نم
 _ لكلا نا امك» د ناسناب يتوملا ةمايقو ناسناب راص ذا توملا نال # ةمجانلا نيدقارلا ةمدقم:راصو يتوملا
 يف نوموقي ميسملا ءايلوا مث ةمجانلا ةمدقملا ميسملاف هبكوم يف دحاو لك * لكلا شيعي ميسملابو كلذك اوتام
 هل بسجل هنآأل »* رادتقاو 0 لكو ةساير لك 0 آنا بالاو ولالا 1 كاملا عفد ادا ءاضقنالا مث مث | * ةروضح

 0 9-5 اذاملذ نوموقي ام ةلمجلاب يتيما ناك نا ةتياملا صاخشالا لي نع نرد نيذلا عفصي
 عوسيب ِل يذلا مكرخت قدحو توسع مود لك ف ينناو * ةعاس لك ند بمطعت أداملو » ةنياهلا صاخشالا لحأ

 كيرلا 1٠ يازبلا نك نك يتانقتم اجذ نسفلاب ناو اطل انك نازعزلا يسيرا عملا« نأو * ابر ميسملا

 ةقافا اوقيف  يدرلا ثيداحالا اهدسفت ةعلاصلا دياوعلا ناف اولضت ال #*# ادغ تومدس انناف برشنلو لكءانلف
 يتوملا نوموقي فيك عا لوقيس نكل < اذه لوقا مك (اريغتأ هللاب مهل ةفرعم ال موق مكيف ناف اويطخت الو ةبجاو
 عرزت امف هعرزت يذلاو »* .شيعي امف تممي مل نا رب يذلا راذبلا تننا لهاج اي #* نولبقي مسج يابو
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 امك هللاو # زوزبلا يتاب نم ةبح وا ةدرج ةطنح بح عرزت نا قفثي امبر لب تبنو عنيا دق يذلا دسجلا
 سانلا ةرشب نكل اهسفن ةرشبلا كلت تسيل ةرشب لكو * همسج روزبلا نم عون لك يطعيو امسج اهاطعا ءاش
 دج“ نكل ةيضرا ماسجاو ةيوامس ماسجاو * يرخا ريطلا ةرشبو يرخا كمسلا ةرشبو يرخا مياهبلا ةرشبو يرخا
 يلع لضفي امجن نال رخا مومنلا دجو رخا رمقلا دجو رخا سمشلا دج * رخا نييضرالا دج رخا نييوامسلا
 دجملا يف موقنف ناوبلا يف عرزن + يىلبلا مدعب موقنف يلبلا يف عرزن يتوملا ةمايق كلذك» # دجحلا يف مجن
 مسج اهنمو ٍناسفن مسج ماسجالا نمو يناحور مسج موقنف يناسفن مسح عرزن #* ةوقلاب موقنف فعضلا يب عرزن
 سيل نكل 2 ةييك“ حور اذ راص ريخالا مدأو ةيح سفن أذ راص لوألا ناسنألا مدا نأ بنتك كلذكو 3 ياحور

 * ءامسلا نم برلا يناثلا ناسنالاو ايبارت ضرالا نم لوالا ناسنالف د يناحورلا دعبو يناسفنلا لب الوا يناحورلا
 ةروص سبلن يبارتلا ةروص انسبلا امك» د نويوامسلا كلذك يوامسلا لثمو نويبارتلا كلذك يبارتلا لئمف

 مدع ثري يلابلا الو هللا كلام اثري نا اعيطتسي نل مدلاو رشبلا نا يتوخا اي تينع ينعملا اذه * يوامسلا
 ريخالا قوبلاب نيع ةظعل يف عطفقت ال ةءاينه يف * انلك لدتبنسو انلك دقرن نل اننا ارس مكل لوقا اذناهف #* يلبلا

 تياملا اذهو يلبلا مدع سبلي نا هل بج يلابلا اذه نلل # نحن لدتبنو نييلاب ريغ يتوملا موقتف قوبيس هنال
 بوتكملا لوقلا ذينيح ريصيف اقبلا تياملا اذه لبرسو يلبلا مدع يلابلا اذه سبل !ذاف * توملا مدع سبلي نا
 ةيطغلا يه توملا ةمهف »* ميحجا اهيا كتبلغ نياو.توملا اهيا كتمج نيا * !دابم ابولغم توملا علتبا
 اوريص ءابحالا يتوخا اي كلذلف * ميسملا عوسي انبرب ةبلغلا اناطعا يذلا هلل ةمعنلاف ٠ * ةعيرشلا يه ةيطغلا ةوقو

 * الطاب برلا ةبحم يف وه سيل مكبعت نأ نيملاع امياد برلا لمع يف نيلضفمع نيدياز نيكرهتم ريغ نيدطوتم

 رشع :سداسلا لصفلأا

 تبس لك يف #* متناو اولمعا اذكه ةيطالغ دلب سيانكل تبتر امكف نيسيدقلا اهب نوساوت يتلا ةيابجلا نع اماف
 اذاو #* تايابجلا ريصت ذينيح تيج اذا اليكل هل رسيتو هب ممس امهم هدنع ابلعجبو اهنزخ مكنم دحا لك

 الها رمالا ناك ناو د ميلشروا يلا مكفورعم اولمح#ل لياسرب مهلسرا مهومترتخاو مهومتربتخا نيذلاف مكيلا تيج
 اذا يننال #* اهتلجو ةينودكمب ترتجا اذا مكيلا يناواسو #* مهومتربتخا يذلا يعم نوبهذيف يعم يفمي نا
 مكرصبأ رثوا تسسل يننال * يضما ثيح يلا متنا ينوعيشتل يتشا يناسعل وا مكدنع مقا يلعل ةينودكم تمفط
 دق نال #* ةرصنعلا يلا سسفاب ميقم اناو * كلذب برلا رما, نا ام ةدم مكدنع ميقاس يننا لاو ازاتج“

 لمعي هنان ةيشخ الب مكدنع ريصي نا اورظناف سواثوميت ءاج اذاف #* نوريثك نودناعمو لمعو ميظع باب يل متفنا
 اماف #* ةوخالا عم هل رظتنم يناف يلا يجبل ةيحمب هوعيشو دحا هب نيردزي الف # انا هلمعا امك برلا لمع
 نآلا مكيلا بهذي نأ ةيشم هل نكت مل نا ةلامس" البو ةوخالا عم مكيلا يضميل اريثك هتقلمت دقف جالا سللوبا نع

 ةوخالا اهيا بحب اهلك مكروما رصتلو * اوديات اوعجْست ةنامالا يف اوفق اوظقيت * قفاوم تمقو يف مكيناويس نكل
 اوعضختل + نيسيدقلا ةمدخل مهسفنا اوبتر دقو ايباخا دلب مدقم وه هنا انافاتسا لزنم متفرع دق مكيلا عرضتا

 ناف سوكيياخاو سوطاناطروفو انافاتسا دوروب تررس دقو ريخغلا يف بعتيو دعاسي نم لكلو ءاوه لثمل متنأ

 مكيلع ملسي ايسا سيانك مكحناصي ه#* ءالوه لثم ردق اوفرعاف مكحورو يحور اوحبن مهنال * هوممت ءالوه مكصقن
 ةلبقب اضعب مكضعب لبقيل نوعمجا ةوخالا مكيلع ملسي د امبلزنم يف يتلا ةسينكلاو اليكسربو اليكا' اريدك برلاب
 دق برلا يا اثا نارام ازورفم نكيلف ميسملا عوسي برلا بح ال نم #* ساوب انا يديب مالسلا #* ةسيدق
 ٠ » نيمأ ميسملا عوسيب مكتفاك عم ينبك“ * مكعم ميسملا عوسي برلا ةمعن * ءاح

 سوطانوطرفو انافاتسا دي يلع تملسراو سبليف هنيدم نم تمبتكو سويفنروق لها يلا يلوآلا ةلاسرلا تممت
 * سوائاميتو سوكيياخاو



 سويثنروق لها يلا هيناغلا صلوب سيدقلا ةلاسر

 لوالا لصفلا

 انبر وباو هلالا تلرابم * ميسملا عوسي برلاو انيبا هلالا نم ةمالسو مكل ةمعن # اهلك ايياخا دلب يف مه نيذلا
 نزح لك يف نيذلا يزعن نأ عيطتستل انتزح ةفاك يف انازع يذلا  ءازع لك ذالاو تافارلا وبا ميسملا عوسب
 ناو * انوازعو ميسملاب رثاكتي كلذك اني رثكتو ميسملا مالا. ديزت ام رادقمب نال هللا هب .انيزعي يذلا ءازعلاب
 مكلجا نم انواجرو # اهب ملءاتن نحنو يتلا اهنيعب مالالا يلع ربصلاب لوعفملا مكصالخو مكتولس لجا نم انممتغا

 »* ,ازعلا يف نوكراشت كلذك ماللا يف نوكراشت امك مكنا نيملاع اونوكف مكصالخو مكتيزعت لجا نم انيزع ناف قداص
 ةقاطلا قوف انيلع لقث طارفالا قوفي امب هنا ايساب انلمتشا يذلا اننزح رما مكيلع وبغي نا ةوخالا اهيا رثون ام اننال
 يلع نكل انسفنا ىلع نيلكوتم نوكن اليل توملا ةمكاحت انتاذ يف انذغتا انكل # ةايحلا نم انسياو انريعت اننا يتح
 متنا مكداعساب # انذقنيس هنا انوجر دق هاياف انذقنيو توملا اذه لثم نم انذقنا يذلا * يتوملا ميقملا هللا

 ةداهش وه اذه انرخن نال - * انلجنم نيريثكب افيف يتلا ةبهوملا ركشن ةريثك هوجو نم يكل انلجا نم عرضتلاب
 * ادج مكيدل راثكابو هللا ةمعنب نكل ةيرشب ةمكسب ال ملاعلا يف انفرصت نيقيلا نسحو هلالا ةطاسبب اننا انتريصب
 + اهنوفرعت زاجنلا يلاو مكنا لمواو اهومتفرع اماو اهومتارق اما ىتلا لاوقالا لب رخا الاوقا مكيلا بتكن انسل اننال

 هسفن ليماتلا اذهبف * عوسي برلا موي يف انرخن متنا امك نذن مكرخن اننا ةفرعملا وزج  ضعب انومتفرع دق امكو
 اضيا ةينودكم نم مكيلا يجاو ةينودكم يلا يضما مكدنع نمو + ةيناث ةمعن مكل لصحتل الا مكيلا يجا نا ترثا
 اهتياترا يلا ميازعلا مأ زع ةفحمب ءايش تلمعتسا له يارلا اذه تمياترا لاف * ةيدوبيلا دلب يلا متنا يوعيشتو

 معن راص ام مكل هانلق يذلا انلوق نا هللا وه ىداصف # ال الاو معن معنلا يدنع نوكيل .اهتياترا ةرشبلا صخع امب

 هيف راص نكل الو معن راص ام سراثوميتو سوناوليسبو يب انب مكيف هب زرك يذلا ميسملا عوسي هللا نبأ نآل #* الو
 يف مكعم انتبثي يذلا هللاو # انب هللا دجمل هسفن قا يبو هسفن معنلا يف هللا ديعاوم عيمج نال # معن

 مكنال مكرورس نورزاوم نحن اننكل مكناميا دوسن اننال ال2 * سويئنرق يلا تييج ام مكيلع يقافشال يننال
 ْ .* متمق ةنامالاب

 | يناثلا لصفلا
 نم لا قرع يذلا ودي نفن انا مكنزحا تمنك ناف * اضيا نزح مكيلا يحا الا يتاذل يارلا اذه ترتخاف

 نم :حرفا نأ يل بج نمم نزح ينلاني تيج اذا اليكل هسفن باطغلا اذه مكيلا تبتك دقو * انآ هنزحأ
 ةريزغ عومدب مكيلا تبتك بلق ةقيضو ريثك نزح نم يننال 9 مكلك مكل وه يحرف نأ مكلك مكب قئاول ينأو مهلبق
 صعب الأ يمع امد ينرحا دق دحا ناك نيلو د اريذك ةرفاوتم اهنا انا مكبحا يتلا ةيععلا اوفرعتل لب اونرمتل ال
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 .يننال * ةبحم هعم اوررقت نأ مكلسا اذهلف * ديازتملا نزهلاب اذه لثم علتبي اليل ةرزعتو مكب قيلي امك هل اوهمست
 هبها اناو هل هنوبهت يذلا بنذلاو 0 نيعيطم .ءيشب لك يف متنك نأ مكربتخ“و مكتبك فرعال تببذكو مكلسا اذهل

 وبغت ام هتانطف ناف انبيعيو ناطيشلا انب ربكتسي اليل * ميسملا هجوا مكلجأ نم هتبهو امهم تمبهو دق يننال
 فداصا مل ا يحورل هتحار تدجو ام * باب برلاب يل متفناو ميسملا ةراشب يف !ذاورطا يلا تيج املو  انع
 انب رهظيو امياد ميسملا ةبحع يف انرهشي يذلا ةنملا هللو ٠ * ةينودكم يلا تجرخو مهتنياب ينكل يخا سوطيت
 ميسن موقل نحيف # نوكلهي نيذلا يفو نوصلخ نيذلا يف هلل ميسملا بيط. نحن اننال * هتفرعم ميسن عضضوم لك
 اننكل هللا مالك شغن سانلا يتابك انسل اننال * ءايشالا هذهل وفك وه نمو ةايحل ةايح ميسن ةفياطلو توملل توم
 , * هللا مادق هللا نمك لب ةجادسلا ءافص نمك ملكتن ميسملا يف

 كلاثلا لصفلا ظ ظ

 ميسملا ةلاسر مكنا نيرهاظ #* سلنلا ةفاك اهووارقي ةورقمو ةفورعم امبولق يف ةبوتكم متنأ يه انتلامر * نيرخا
 * ةيمهحل بولق تاذ ماولا يف لب ةيرجسح ماولا يف ال يتلا هالالا حورب نكلو دادمب ال ةبوتكم نمت اهانمدخ ىتلا
 لب انتاذ نم هناك انسفنا نم ام اركف ركتفن نا ةيافك انيف اننا ال د.هللا دنع ميسملاب ليماتلا اذه لثم انلف
 باتكلا نأل حورلا دهع لب باتكلا دهع ال ديدمملا قثوملا نيمداخ نوكن نا اوفك انلعج يذلا . * هللا نم انتوفك

 عطتسي مل يتح ةفرشم تناك نيرجسملا يف بياتكب ةموسرملا توملا ةمدخ تناك نيلف * يبيح ,ورلاو لتقي
 دجملاب ىلوا حورلا ةمدخ نوكت ال فيكف #* لطبملا هبجو دجم لجا نم يسوم هجو يف اوسرفتي ليارسا ونب
 * افرش ديزتو دجحملا يف لضفت نا قحاو اريثك يلوا لدعلا ةمدخن اد ةنيادملا ةمدخ تناك نيلو ده قحاو
 يلمأو دجملاب ىتحأ يتابلاف دج“ !ذ لطبملا ناك ناو # طرفملا دهملا لجا نم رادقملا اذهب دجعي مل ىدجعملا نال
 رصبي اليل اباجح ههجو يلع لعج يسوم ناك امك سيلو د ةريثك ةلاد لمعتسن ءاجرلا اذه لثم انل لاف # اريثك
 دهعلا ةءارق يلع قاب مويلا يتح هسفن باجم<ا كلذ نآل مبماهنا تيمع نكل * لطبملا ةياهن ليارسا ونب
 * عوضوم باج مهبلق يلعف يسوم باتك يرق ام يتم مويلا يلا نكل *. لطبي ميسملاب هنال بنوشكم ريغ قيتعلا
 نهنو #* ةيرهلا كانهف بمرلا حور ثيحو مورلا وه برلاو * باجسعلا يعيتي برلا يلا مهدحا داع ام يتمن

 ْ » مورلا دج“ لانن برلا نم

 ظ عبارلا لصفلا
 ريغ يرغلا تايفخ انضحاد دت انكل »*رجضن الو سيون الف انم>ر دق امك ةمدغلا هذه انل نا اذه لجأ نم

 تمناك نيلو # هللا ماما سانلا ةحارق ةفاك يف انرمأ ققعن ىدصلا رابظاب لب هللا مالك نيشاغ الو ركمب نير يستسم<

 اليكل اونموي مل نيذلا رياصب يمعا دق رهدلا اذه هآلا مهب نيذلا »* نيكلاهلا نع ةرتتسم يه امناف ةبوجك انتراشب

 عوسيب زركن لب انسفناب زركن ام اننأل * يري ال يذلا هللا ةروص وه يذلا ميسملا دج ةراشب ةرانتسا مهل عملت
 يذلا وهرون هملظلا_نم قرشيس لاق يذلا هلالا نال * عوسي لجا نم مكل اديبع انسفناب ديشنو ابر ميسملا

 ةرفلا طارفا نوكيل ةيفرخ يناوا يف زنكلا اذه انلو * ميسملا عوسي هجوب هللا دج ةفرعم ةرانتسال انبولق يف هقارشا
 * نيمزهنع ألو نيلفستم ردغ انكل نيريهتم اننطع قيضن ام اننكل ,ءيش لك يف نيمومغم # انم الو هلل اهتماسجو
 ' يه عميسملا عوسي انبر ةتوةيم امياد انمسج يف نيلماح #* نيكلاه انسل انكل نيحورطم نيلمهم ريغ انكل نيدورطم



 يف عوسي ةايحو رهظتل امياد عوسي لجا نم توملا يلا عفدن ءايحالا نحن اننال * انمسج يف عوسي ةايح رهظت
 تقدص بوتكملاك هسفن ةنامالا حور انل ذاف * مكيف لعفت ةايحلاو انيف تنوملا لعفي يتح د .ةتياملا انترشب

 انميقيو عوسيب انميقيس عوسي برلا ماقأ يذلا نا نيملاع #* ملكتن كلذلو قدصنو نمون نعيث تملكت كلذل
 نل كلذلو # هللا دهحمل ركشلا ديازتي نيرثكالا يف ةمعنلا ترثك اذا يتح مكلجا نم اهلك ءايشالا نآل * مكعم
 ,يجافلا اننزح فيفخ نآل #* امويف اموي ندجت# نطابلا ناسنالا نكل يلجي رهاظلا انناسنا ناك ناو لب سيون الل لكن
 نآل يرت ال يتلا لب. يرت يتلا بقرتن ال ذا #* ايدبا دجملا نم القث انل عنطصي هفارسا يلا هطارفا رادقمب نيحلا يف

 . *»  هيدبا يرت ال يتلاو ةيتقو يرت يتلا

 سماحلا لصفلا ْ ظ
 * تاومسلا يف ايدبا لب ديب الومعم ال اتيب هللا نم ءانتبا انلف ضقتنا نا يضرالا انكسم تيب نا ملعتل انناو

 نيذلا نم اننأل » ةارع دجون نلف ةانعلش ناف #* ءامسلا نم يذلا انكسم سبلن نا نيقيات دهنتن اذه يف اننال

 هللاو * ةايحلا تياملا علتبت نا يلا هسبلن نا رثون لب هعزنن نا ءاشن ام يذلاب نيلقثتم دببتن نكسملا اذه يف
 بيغن مسجلا يف انروضحب اننا انملعلو امياد اذا اًفتقثلف # انبولق يث حورلا نوبهر اناطعاو هسفن اذبل انعلص يذلا
 * برلا دنع رضعنو دسجلا نم بيغن نا راثكاب ىنمتنو قثن #* عونلاب ال ريستسن ةنامالاب اننال * برلا نع

 شرع مادق رهظن نأ انيلع بجي انلك اننال * نييضرم هل نوكن نأ نيبياغ انك ناو نيرضاح انك نا صرعن كلذلذ
 يوقت اذا انفرع دق فاو #2 ارش اماو اريخ ما لمع ام ريظن. دسجلاب يتلا لامعالا ءازح دحا لك صتخبل مييسملا

 مكدنع انرمأ ىقمتث ام اننال * مكرياصب يفو نورهاظ اننا لمواو نورهاظ هلل نحنو اونموي نا سانلا عنقن برلا
 لعغن هللف انسوسو ناف » بلقلاب سيلو هجيلاب نيرخافملا يذل مكل نوكت انب ةرخافم بمبس مكمل انئكل اضيا

 * ماقو مهنع تام يذلل لب مبسوفنل ءايحالا ةايح نالا ذم. نوكت اليل لكلا نع تثداس امناو د اوتام دق الا لكلاف

 نألا اننكل ةرشبلاب صتخ امب ميسملا انفرع دق انك نيلو ةرشبلا صخ# امب ادحا فرعن ام نألا ذم نحن كلذلف
 ْ دق ينلا اهلك ءايشألا اهو ةنلاسلا رومألا ربع دقف ةديدج ةيرب ميسملا ةنامأ يف وه نم كلذلف + اضيأ اهب هفرعت مل

 مل هنا امك * ةعلاصملا ةمدخ انحنتو سيسملا عوسيب هتاذل انعلص يذلا هللا نم اهلك هذه» # ةديدج اهيف راص
  عفشتن ميسملا ضوع نمنف » ةكلاصملا مالك انيف عضوو مهتاوفه مهل اركاذ ال ميسملاب هتاذل ملاعلا ملصتسا اهالا لزي .
 لمع انلجا نم ةيطخ فرعي مل نم نال 9 * هللا اوحلاصت نا مكيلا مصيسملا ضوع بلطنف انين مكيدفي .هللا ناك

 * هلل الدع هب نعل ريصنل ةيطخ

 ! سداسلا لصفلا
 موي فو كل بيجتسا لوبقم تمقو يف لوقي هنال * افازج هللا ةمعن اولبقت ال نا مكلسن مزعلا اذه دعاسن مناف

 اليل .ايشالا نم ءيش يف الو ام اقيوعت منمن ال + صالغلا موي نآلا اه هلوبق انسح اتقو نالا اه كنئيعا صالغلا
 تاحارجب #* تاقيضب ديادشب مومغب ريثك ربصب هللا مادخت رما لك يف انتاذ مضون لب #* مذتو ةمدغلا بيعت

 الب ةبحثل سدق حورب هيريخ لهمتب هئرعمب ةرابطب » ماوصاب راهساب باعتاب اهيف ميقن عضاوم زاوعاب سبع
 ءانثلا نسحو ركذلا وسب ناوهو فرشب #. ةيراسيلاو ةينيميلا لدعلا ةعلساب هللا ةرقب ىلا مالكب #* ةاءارم

 نب رورسمو نيمومغمك #* نيتيام ريغو نيبدومك نوشياع نمن اهو نيتيامك نيفورعمو نيلوهجمت + نيقحتو نيلضمك
 مكوه متننا دق انمف سويدنروق لها اي د»* نسكلام اهلك ءايشأللو انل .يثب ال نمك نيريدك نيينغمو نيكاسمك امياد
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 . ةيآو مثألاو لدعلا نيب ةكرش ةيا نالرافكلا يلا ةليام مكنيزاوم نكت ال * متناو اوبحراو اهسفن ةازاجملا هذه ينرمخما
 ةكراشم هبا ما . *رفاكلا عم نموملل ظح يا ما قراملا عم. ييسملل قافتا ياو # ةملظلا عم رونلل ةكرش
 مهل نوكاو مهلوقع يف رطختاو مهيف نكساس يننا هللا لاق امك يحلا هللا لكيه متنا مكنال مانصالا عم هللا لكيهل
 * مكلبتقا اناو اسجن اوسمت الو مهنم اوزيمتو برلا لوقي مهنيب نم اوجرخا اذهلف #* ابعش يل مه نونوكيو اهأل
 ظ * تانبو نينب يل نوذوكت متناو لكلا كلسمملا برلا لاق ابا مكل نوكاو

 عباسلا لصفلا 1 .

 * هللا ةيشخب ةمادق نيلمكم حورو ةرشب سند لك نم انسفنا نرهطنلف ديعاوملا هذه لثم انل دا يبحا اي

 دق يننال دحا ةنوئيد ايخوتم اذه لوقا تسسلو #* ادحا انمنغتسا الو ادحا اندسف الو ادحا انملظ امف انوعس

 ميظع رحت يلو مكيلع ةريثك ةلاد يلف * مكعم شيعنو مكعم تومن .نأ نورمصم انبولق يف مكنا تقف تقبس
 لصحب مل ةينودكم يلا انيج امل اننال # اننزح ةفاك يف اريثك رورسلا يف تديازت دقو .ازعلاب تييلمت دق مكب
 يلسملا هالالا نكل * فواحم لخاد نمو لاتق جراخ نمف رما لك يف نيمومغم لب ةيدحاو ةحار الو انترشبل

 مكننحتا انيلأ مكقوشب انربخا امل مكب ازعت يذلا .ازعلابو لب طقف «دوروب سيلو د سطيت روصح انازع نيعضاوتملا
 تممدن دق تمنك نأو تممدن امف ةلاسرلاب مكتممغ دق تنك ناو يننأل * اريدك تمحرف يننا يتح يلا مكتريغب

 مدنزح مكنال تررس لب متنزح مكن 8 « نآلا حرفاف ةعاس ةدم مكتنزحأ تمناك ناو ةلاسرلا كلت نأ رظنا يننال

 عنطصي هلل يضرملا نزلا نأ“ * دحاو .يشب يف الو انم اورسغت اليكل هلل ايضرم انزح متنزح مكنال ةبوتلاو ةمادنلل
 ةومتنزح يذلا هسفن نزحلا اذه اه نال #* اتوم عنطصي ملاعلا نزحو اهيف مدن ال يتلا صالخلا يلا ةيدوم ةبوت
 متحتواو اماقتناو لب ةيريغو لب اقوشو نكل افوخو لب اظايتغاو لب اراذتعاو لب مكيف لعتفا دق اصرح مك هللاب صتخملا

 رهظي يتح لب مولظملا لجا نم الو ملاظلا لجا نم الف مكيلا تبتكولف *رمآلا نم ءايربا .يش لك يف مكتاذ
 .مكلك مكنا سيطيت رورسب اريثك ادياز احرف انحرفو مكتيلستب انيزعت اذبلف # هللا يدل مكدنع انلجا نم مكصرح
 كلذك انلاوقا عيمجب قدصلاب مكانبطاخ اننا امك لب هنم تلجمخ ام هدنع مكب ترحتنا امهمو * هحور متحبن
 راقوب هومتلبت مكناو مكلك مكتعاط اركذتم اريثك مكيلع ةغباس يه هتاننحتو »* اقداص سوطيت دنع مكب انراغتناو

 ظ * ءيثشب لك يف مكب قثاو يننا حرفاف * يوقتو

 | نماثلا لصفلا ْ ظ ظ
 قمعلا يلا ةيهانتملا مهتنكسمو مهرورس ةلضف نا * ةينودكم سيانك اهعنم يتلا هللا ةمعنب مكفرعا ةوخالا اهيا

 * مهقاط قوفي امبو مهتوق رادقمب مهرائياب مهنا دهشأا ينو # ةريثك نازحا .ةبرجحت يف مهاياج» ءانغ يف تداز
 اوعفد لب انلما امك كلذ سيلو #* نيسيدقلا اهب نوساوت يتلا ةمدغلا ةكرشو مكماعنا نوبلطي ةريثك ةبلطب
 * مكيلا ناسحالا هذهو ممتي كلذك ءادتباف قبس امك يكل سوطيت لسنل # هللا ةيشمب انيلاو اليا ببرلا يلا مهتتاذ

 أذه يف اولضفت نا انايا مكتبحم يفو صرح لك يفو ملعلاو لوقلا يف ةنامالاب ,ءيثل لك ف معلصفو متدز دق امك نكل
 انبر ةمعن متفرع دق مكنال .* مكتبحع صولخ ربتخا نيرخا صرح لب ارما اذه لوقا تسسلو * هورثكتو ناسحالا
 عفان اذه نا ايار اذه يف مكمنماو + هتنكسمب متنا اونغتستل اينغ لزي ملو مكلجا نم نكسمت هنا ميسملا عوسي
 رادقمب يتح لعفلا نالا اولمكاف  ةوديزت ناو لب طقف !ذه اولمعت ناب ال متءادبف لوا ماع ذنم متقبس نيذلا مكل
 ريصي ناسنالل نوكي ام رادقمف اموسم ناك نا طاشنلا نال * كلمي امم هلامكا نوكي كلذك ريغلا راثيا يف طاشنلا
 هبجوت ام.يلع نكل # انزح مكلو ةحار نيرخال لصحبال اذهب ريشن امو #* هيف سيل ام رادقمب ال انسح هلوبت

 ةاواسملا ريصتل متنا مكزوعل كيلوا ةلصف ريصتلو كيلوا زوعل مكتلصف نوكت نأ نآلا تقولا اذه يف ةاواسملا



 يذلا هلل ركشلاو #* هزوعي مل اليلق عمج يذلاو هنع لضفي مل اريثك عمج يذلا نا بوتكم وه امك * ةلداعتم
 * مكيلا ةراثياب جرخ صرحا ليزج ناك ذاو لاوسلا لبق هنال * مكلجا نم سوطيت بلق يف صرحلا اذه منم
 رفاسي نأ سيانكلا هتماسو لب طقف اذه سيلو #* اهلك سيانكلا يف ليجالا يف هحيادم يذلا حالا عم هانلسرأ دقو
 يف دحا انبيعي اليل رمالا اذه انبنجتو # انطاشن ريظنو هسفن برلا دجمل همدخن يذلا ناسحالا اذه عم انعم
 * سانلا ماماو لب طقف برلا ماما ال ةهلاص تانطف نطفنف قبسن انال * اهمدخن يتلا ةيطعلا هذه ةماسج ريبدت
 اماف * مكب ةليزجلا هتقثل اصرح رفوا نآلا وهو اصيرح هاندجوف ةريثك ءايشا يف هانربتخا يذلا اناخا مهعم انلسراو

 اذا مهيف نآلا اوحراف * ميسملا دج#و عببلا لسر مهف يتوخلا نع اماو مكيف يرزاومو يكيرش وهف سوطيت نع
 00 * سيانكلا هجو يف مكب انترخافمو مكتبه حاضيأ

 عسانلا لصفلا .
 دنع هب رختنا يذلا مكطاشن فرعا يننال * مكيلا بتكا نأ يدنع ةلصفف نيسيدقلل مكتمدخ نع اماخ

 تلسراو #* نيريثك تصرح دق مكنم ةيشانلا ةريغلاو لوا ماع ذنم اودعتسا دق ايياخا لها نا مكب نيينودكملا
 نوينودكم موق يعم يجب اليل * نيدعتسم اونوكت تلق امك يتح هجولا اذه يف مكب انراغتنا بكسني اليل ةوخالا
 نأ يرورض هنا تدقتعاو *راغتفالا صخش يف متنا نولجت“ لوقا ال يتح نهن لجتا نيموستم ريغ مكنودجيف
 اهناك الو ةكرب اهناك اذكه ةدعم نوكتل اهركذ مدقملا هذه مكتكرب ميوست أومدقيو مكيلا أوبهذيف اوقمسي نا ةوخالا لسا

 * ارفاوتم ءازج تاكربب دصحبسف تاكربب عرزي نمو اريسي اباوث دصحبسف مشب عرزي نم اذه ركذاو #* مانغتسا
 نا رداق هللاو »* شابلا يطعملا بحت هللا ناف مازلا نم الو نزح نم ال هبلق يف يوناف قبس دق امك دحا لك

 بتك امك #* ملام لمع لك يف نولضفتف امياد ةعانقلا ةفاك رما لك يف مكل نوكيل ناسحاو ةمعن لك مكل رثكي

 تالغ يمنيو مكعرز رثكيو مكقزري ازبخ لكءامللو اعرز عرازلا قزارلاو » دبألا يلا يقبي هلدعو ءارقفلا يطعأو ددب
 ةمدخلا هذه لاعتفا نآل # هللا ركش انيف يشنت يتلا ةحامسلاو .اهنسلا ةفاكب رما لك يف نيينغتسم #* مكلدع
 نودجب ةمدغلا هذه بيذهتبو # هلل ركشلا ةرثكو يناثملا يف ةدايزللو لب طقف نيسيدقلا تازوعم .مامتال وه سيل

 يف هل نوركشيو د لكلا يلاو مهيلا ةدراولا مكتكرش .اخنم يلعو ميسملا ةراشبل مكفارتعا ةعاط يلع هللا |
 هتبهوم يلع ركشلا هللو # مكيلع ةغباسلا ةطرفملا هللا ةمعن لجا نم مكيلا نيقيات مكلجا نم مهتبلط
 * اهب ثدح ا يتلا

 رشاعلا لصفلا ظ
 مكلسا # مكيلع الدم ابياغو مكيف ليلذ هجولا رضحب انا يذلا هتعدو مصيسملا ةعادوب مكلسأ يسفن صاوب اناو

 امب نيريستسم انناك اننوبسح نيذلا موقلا يلع يرتجاف هيف ركفا يذلا لمالاب قثا نا ترضح اذا ينوجومت لأ
 تسيل انتيدنج ةهلسإ نال * ةرشبلاب اصوصخمم ادنجت اندنجت امف ةرشبلاب نيكلاس انك ناو انناف  ةرشبلا صخ
 ةنطف لك نييباسو هللا ةفرعم يلع يلعتسي ولع لكو راكفالا نيمداه * نوص#لا مده يلع هللاب ةردتتم ابنكل ةيرشب
 ,ايشالا نورصبت امنا »* مكتعاط تلمك اذا ةيصعم لك نم مقتنن نأ دادعتسا انلو * ميسملا ةعاط يلا ةيورو
 كلذك ميسملل وه امك هنا اذهب اضيا هتاذ يف ركتفيلف ميسملل هنا هتاذب ىو دحا يا هجولا رضع ةرهاظلا
 اليل * لججا نلف مكصقنل ال مكيانتبال برلا هانحنم يذلا انناطلسب اريثك ترخاف نا يعناو * ميسملا نو

 همالكو فيعضف هدسج روضح اماو ةيوقو ةليقثف هلياسر اما لوقي مكضعب نا #* لياسرلاب مكعزفا يننا ناظ يب نظي

 * لعفلاب انروضح يف نحت كلذك لوقلاب انبيغم يف انلياسر يف نحن امك نا راكتفلا اذه ركفيلف اذه لثمف * ريقح



 تاذ يف مهسفنا نوردقي كيلوأ نكل ىيتاشن نومظعي نيذلا نم موقب انسفنا سياقن وأ انتاذ ردقن نا رساجتن ام اننا

 رادقملا نوناق رادقمك لب ء,اصجأ الو_ اهل ريدقت ال روماب انرخاف امف نسي اماو ' 7 نوهقفي امو مهتاذ عم مهسفنا نوسياقيو

 دن حوارا سوط دل را سوبا * مكيلا يا

 رد ا نس ل © باب رقم خاف + بيرغ رادقمب رفتفت ةمومتملا عاقملا يف ل اهئاسم
 * برلا هرمأ ققحي يذلا لب بذهملا وه. تان

 رشع يداعلا لصفلا

 مكتبطخ ينال برلا ةريغب مكيلع راغا ينال * ٍنومتلمتحا مكتيل لب ةريسي ةدم يتلاهج يلع متينات مكتيل ايو

 رخا احور نوذخات وا نم هب زركن مل رخا عوسيب زركي مكيلا دراولا نا ولو * مصيسملا ةنامأ يف يتلا ةطاسبلا لبق

 ينصقني مل يننا ينذ بسح يلعو . * انسح كلذ لامتحا ناك دقل اهومتلبق ام يرخآ ةراشب نولبقت وا هوذخات مل

 عيمج يو رمأ لك يف لب ايما يملع يف تسل نكل ايما يمالك يف تنك نيلو * ادح نيمظعملا لسرلا نم . ,يش

 * انام هللا ةراشب مكترشب يننال وأ متنا اوعفترتل يسفن تمعضاو اذا ةيطخ تلمع يلعل وا * مكل انرهظ دق انلاعفا

 هممت يزاوعا نال مذا يلع لبنا مل كررداو معدن ترضح املو #* مكتمدخل ةقفن اهتذخاو رخا اعيب تببلسو

 نا هللا قحح ف دجوي دقو اهظفحاو لقثم ريغ يش *. لك يف يسفن مك تظفحو ةينودكم نم نودراولا ةوخالا
 * هلمعا تنك ام هللا ملع دقف : مكبحا تسل يننا الا لاح يلل ما » ايياخا ميلاقا يف دسي ام يل رفلا اذه

 لسر مه ءاوه لثم نآل * نحن دجون امك هب نورخافي اميف اودجويل ةجح نيديرملا ةجح ٠ عطقا يتح هلمعاسو
 سيلف *رون كالمب لثمتي هسفن ناطيشلا نال ابهعتسم كلذ امو + مسيسملا لسرب نولثمتم نوشاغ ةللعف ذك
 ال اضيأ لوقاو * مهامعأ ريظن مهتياهن نوكتس نيذلا لدعلا مادخ مهناك مهلكش نوليخ# همادخ ناك نأ امظعتسم

 لوقلاو * اريسي واو انا رختنا يتح هيفس لثم ولو ينوابقاف كلذ يف رعشتسي مل ناف اهيفس مكدحا يننرعشتسي
 اراهتفا نورهغتفي نوريثك ذاو * أذه ةرخافملا صغش يف ةهافسب هناك لب برئاب اصتخم هلوقأ تسسلف هلوقا يذلا

 نم مكدبعتسي نم نولمتحت مكنإل # ءاهفسلا ناذتلاب نولمتكت ءالقع متنا نأ مكنال # اناو رغتفا ةرشبلا صخب

 انناك اذه لوقا عيرقتلاو ناوهلا ينعمب * مكهوجر يلع مكبرضي نمو مكيلع يلاعتي نمو مكلام ذخاي نمو مكلكءاتسي
 اناو مه نويلييارسا| كلذك اناو مه نويناربعا # اناو يرتجا لوقا ةلاهجب دحا هيلع يرتجا امهم انفعض دق نعن
 اريدك باعتالا يف ديارتلاب اناش مهنم ىلعأ انا ملكتا زيمتنا دح جراخ مه سيسملا مادخا # انأو مه ميهربأ لسنا

 تارم سمخ #» تاتيملا يف تلصح ةريثك رارم سوبهلل يف ماقملا ةرثكي ادج تاحارجلا ف ربصلا طارفاب
 ةنلث بكرملا يف تقرغ ةعفد تسمجر تارم ةنلث يصعلاب تمربرض #» ةدحاو الا ةدلح نيعبرأ لوهيلا ينتبرض

 بعاصم يف راهنالا بطاعنم يف تلصح ةريثك رارم قرطلا رافسا يف * هتليلب اموي قمعلا يف تبيقب تارم

 بلاعم يف رفقلا يف بطاعم يف ةنيدملا يف بعاصم يف ملا نم ذيادش يف ينج يوذ نم بطاعم يف صوصللا

 ين ةديدع تارك ماوصالا يف ةريثك رارم راهسالا يف بصنلاو بعتلا يف » هبذكلا ةوخالا نم ديادش يف رحبلا يف

 يءامتها موي لك يلع عمجتلاو ةفوصوملا هذه جراخ يه ينلا ديادشلا يوس #* يرعلاو دربلاب شطعلاو 0 ظ
 رغتناف رغتفا نإ بجي ناك ناف »انا بهتلا الف كشي اذ نم هعم انا ضرما الف ضرمي نص # اهلك سيانكلاب

 نأ * بذكأ ام يننأ دبا لا اكرابم لزي مل يذلا ميسملا عوسي انبر وباو هالالا ملعي #* ينارعأ يعأودب



 1 * هيدي نم تلفأو روسلا يف

 رشع يثثا لصفلا

 هنس رشع ةعبرا ذنم فرعا #* هتانالعاو برلا رظانم يلا يجا يننا كلذ ينقفاوي الو رهتفا نأ ليبس امو

 نبا رات درعا يتلا اذه دير للا ملعأ يستل هيي ريدي ل2 نار ماع كسلا دعت ناب نا ميسملاباناسنا
 فطخ هنأ # ملعي هللا ملعا تسل هدسج ريغب وا هدسجب ناك نا هنيعب ناسنالا اذه فرعاو # ةقلاثلا ءامسلا

 رطكتا اذا همنا اذه لولا نم * اهب قطني اناسنا نكمي ام يتلا تاملكلا اهب ظفلي ال تاملك عمسو سودرفلا يللا

 قنشاو اقح لوقا يننال الهاج نوكا امف رختفا تميش نا ينال يغارماب الا .رختنا تسسلف يتاذ لجاأ نم اماف

 تيطعأ اولع يماستا اليل تانالعتسالا ومس طارفالو ءايش ينم عمسي وا يناري امم يىلعاب دحا يف ركتفي الا

 + ىلع نعارول تنام ل1 وأ ىلا يدرشا اذه لاجل نسي * يماستا اليل ينعرقيل ناطيش لوسر يترشبل ارختم#

 ةوق يف نكستل اريدك ةذلتسم اهدقتعاو ينارماب اذا رتناف لمكتت فعصلاب يتوق ناف يتمعن كيفكت يل لاقف

 تضرم ١نا يننال ميسملا لجا نم تاقيصلاب تاداهطضالاب ديادشلاب مياتشلاب ضارمالاب رشبتسا تللذلف * ميسملا,

 ام ينال فاش اومخفت نا مكيلع يل بج ناك دقو ٍنومتمزلا متناف ارخافم اهيفس ترص دق * ايوق نوكأ ذينيعن

 ربص لكب لسرلا تايأ مكيف تلمع دقن * ءايش تسسل تمسنك ناو ادح نيمظعملا لسرلا نع ءايش تصقن

 5 أوبهف 0 ءاوس 0 ا يدا معا 0 تاياو ميارجعتو

 ناذتلاب يتاذ ميباف انآ اماف دالوالل 0 نيدلاولا لإ نيدلاولل انزنكي نا كاوآلا ليبس ام نال متنا مكبلطا

 مكيلع تملقث ام انا يسكلو # اليلق انأ بمحاو اديأز ابح را ا لجحا نم ةحابم الذبأو

 سوطيت تلاس # مكيلا مهتلسرا نيذلا نم دحاوب مكتمنغتسا نوكأ الآ * شغب مكتذخا ركم وذ انا نأ ينكل

 يننونظت وا * اهسفن راثالا هذه فو انكلس هسفن حورلا اذهب سيل وأ .ايشن مكمشغ سوطيت لعلا آلا هعم تسلسرأو

 الا يشخال يننالو ٠ + مكتعمنم ءانتبا لجا نم اهتركذ يابحا اي اهلك هذهو ملكتن ميسملاب هللا مادق اضيا مكيلا رذتعا .

 تارامم بصاغم دساحت تاكحامم دج اليلو :نوديرت ال امك مكل انا دجمأو ديرا امك مكدجاف مكيلا يجا

 نيذلا نم نيريثك نزحاو اضيا مكدنع يهالا ينللذي يدورو فنع اليلو #* تاضراعم اخوذب تارراشم تاعيقو

 *. اهولمع يتلا ةئامطلاو ينزلاو ةساجنلا يلع اوبوتي ملو افلاس اوواطخا

 راع هكا لوقا

 تي ايلا بلا يل الاس ؟وراطخلا نيذلا يلا ابياغ نآلا ا ةرلا يف رماح تمسك ين
 * مكيف ردتقم هنكل مكنع فعضي ام يذلا يف ىتطانلا ييسملا ناهتما نوبلطت ذا » قفشأ امف هعفدلا هذه ب

 نع هللا ةوق نم هعم ايعتس اننكل هب نحل انفعض نا اننال هللا ةوق نم ىح هنكل فعض نم بلص ناك ناو هناف

 مل نأ مكيف م سهلا عوسي نأ مكتاد نوفرعت امم وأ مكتاود اوربتخا ةنامالا يف متنك نا مكسفنأ اونهتما 23 مكلجا

 عنصي الا 3 يلا لهتبا» * نيمداع ةربخلل انسل اننال كلذ نوفرعت مكنا لمواو * مكل ةربخ ال اونوكت
 انكمي ام اننال 2 * نيربتح“ 'ريغك نحن نوكنو ريغلا متنا اولمعتل لب طقق نيربتشم نعأ رهظن اليل ايدر ءايش مكب
 ركتابث يف يا اذه يف لهباو .ايوقا مننا تنكر نحن انفعض اذا رسنل اناو * قهلا لجا نم لب قدا يلع ءايش
 يذلا ناطلسلاب صتخ# ام ةءارجب لمعتسا ال ترضح اذا يتح ابياغ لاوقالا هذه مكيلا بتكا اذهبلف * مكنيكمتو
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 اوملاست هسفن دقتعملا اذه اودقتنعا اوزعت اودطوت اوحرفا يتوخلا اي دعب اميفو د مكضقنل 2 مكيانبل برلا هينجن»
 ةمعن # مهلك نوسيدقلا مكيلع ملسي د ةسيدق ةلبقب اضعب مكضعب لبقيل * مكعم نوكي ةمالسلاو ةبحملا هالاو

 * اقولو سوطيت دي يلع اينودكم سبليف ةنيدم نم تمبتكو سويئدنروق لها يلا ةيناثلا ةلامرلا تممت

 ةيطالغ لها يلا صلوب سيدقلا هلاسر

 لوالا :لصفلا

 * يتوملا نيب نم هماقا يذلا بالا هالالاو ميسملا عوسيب لب ناسناب الو سانلا. نس سيلو لوسرلا صاوب نم
 لذابلا * ميسملا عوسي انبرو بالا هللا نم ةمالسو مكل ةمعن د ةيطالغ سيانك يلا مهلك يعم نيذلا ةوخالا نمو
 يلا دجملا هل يذلا أ انيبا هلالا ةيشمب صتخل امك رضاعلا ثيبغلا رهدلا نم انيمي اميكل اناياطخ لجأ نم هسفن
 * يرخا ةراشب يلا هتمعنب مكاعد يذلا ميسملا نع عارساب اذكه متلقتنا مكنا ابجعتمل يننا * نيما روهدلا دابا

 ثالم وا نمل نكن نأ نكل * مصيسملا ةراشب اوسكعي نأ نوديريو مكنوجتزي اموق الا رخا ءايش وه سيل يذلا رمالا
 مكرشبي نم اضيا لوقا نالاو تلقف تسمدقت امك # ازورغم نكيلف هب مكانرشب ام فلاخ# امب مكرشبي ءامسلا نم
 تنك ول يننال سانلا يضرا نا بملطا وأ هللا ما سانلا عشقا. نالف د ازورفم نكيلف انم متملست ام نداصي امب

 يف يتريسب متعمس دق مكنال #* مسيسملا عوسي نللعا لب اهتملع الو ناسنا نم انأ اهتذخا او د ناسناب
 ةنايدلا يف تمرثكو . #* اهمدهاو طارفألا قوفي دابطضا هللا ةعيب دبطضا تنك يننا اميدق ةيدوهيلا ةلملا

 رس املف # ةديارتم ةريغ ةيوبالا يتاديلقتل ارودغ تشكو ينج يف ينس ءانرق نم نيريثك نم رثكا احم“ ةيذوهيلا
 يدل ربخأ مل ذيتقوف ممألا يف هب رشبأ يتح يب هنبا نللعي نأ #» هتمعنب يناعدو يما فوج نم يزيم يذلا هلالا

 *  اضيا قشمد يلا تدعو ءاقلبلا يلا تبهد ينكل يلبق نيذلا لسرلا يلا ميلشروا يلا تدعاص الو #* مدو محل
 نم ادحأ تسياع امو # اموي رشع ةسمخ هدنع تممقاو سرطب دهاشأل ميلشروأ يلا تدعاص نيئس ةنلث دعب مث

 تلبقا مث * بذكا ام يننا لوقا هللا مادق اذناه اهبتكا يتلا ظافلالاو . * برلا يخا بوقعي يوس رخا لسرلا
 نا طقف نوعمسي اوناك مهنكل .* يهجوب ينفرعت نكت مل ميسملاب ةنسوملا ةيذوبيلا عيبو *رغنلاو مااشلا ميلاقأ يلا

 يناثلا لصفلا ٠

 * تيعس دق نركاوا لطابلا يف يعسا اليل مهملعب نيناظلا يلع دارفنا يلع اهتضرعاو ممللا يف زركا يتلا ةراشبلا مهيلع



 اوسجنيل اوسنخ نيذلا ءابرغلا ةبذكلا ةوخالا نع اماف * نتتخي نا مزلا اينانوي ناك ذا يعم ناك يذلا سوطيت الو لب
 * مكدنع ةراشبلا ىدص يقبيل ةعاس ردق الو مهعاطل نعذن ملف * انوديعتسي يتح مسيسملا عوسيب انل يتلا انثيرح

 مهتاذب نيناظلا نآل ناسنا هجو يباح نل هللا نال ءايش يلع اولضفي ملف اميدق اوناك ام فيك ءايش مهنأ نوناظلا اماف

 يلع سرطب نمتوا امك ةفلغلا يود ةراشب يلع تنمتوا دق يننا اورصبا امل سكعلاب لب د ءايش ىلع اوضرع ام
 انحويو افصلاو بوقعي ملع ناو # ممالا يف انا ينديا ةناتخلا يوذ ةلاسر يف سرطب ديا يذلا نأل #* ةناتعلا يوذ

 ناو #* ةناتغلل مهو ممالل نعن نوكنل ةكرش نيمي ةعفاصم ابانربلو ٍينوطعا اهيطعا يتلا ةمعنلاب دمع مهنا نوناظلا
 ناك هنال ةهجاوم هتمواق ةيكاطنا يلا سرطب ءاج داو »* هعنصا نا تصرح. يذلا رمالا طقف نيكاسملا ركذن نوكن

 مبنم هتاذ زيمو ضبقنا اوواج املو مهرشاعيو ممالا عم لكءاي ناك بوقعي دنع نم موق دورو لبق هنأل * امولم
 نولقني ام مهتيار امل يننكل #* مهتءاارمل داقنا ابانربو يتح فنوهيلا يتابو اعم هويءارو # ةناتغلا يوذ نم افياخ
 ايمما اشاعم شيعت تنا اهو ايدوهي تمنا تنك نا مهتفاك ةرضحا سرطبل تلق ايوتسم ةراشبلا قدص يف مهمادقا
 نل ناسنالا نا انملع دق كاف * ةاطخ معلا نم انسلو انتزيرغب دوهي نحن # اوذهوتي نأ معالا مزلت اداملف ايدوبي ال

 ال ميسملا ةناما انيكزت اميكل ميسملا عوسيب نعنو انما. صيسملا عوسي ةئامابعالا ةعيرشلا لامعا نم يكرتي

 ةاطخ نهنو دجون ميسملاب يكزتن نا انسمتلا نا انك ناف * رشب لك يكزت نإ ةعيرشلا لامعا نال ةعيرشلا لامعا
 مضواسف اضيأ اهسفنا اهيئباف عجرا تنك نا اهتضقن يتلا تادقتعملاو # اشاح ةيطخملا مداخ ميسملا يرتا
 انا شيعأ تمرسلف * ميسملا عم تولص دقو هلل شيعال ةعيرشلا نع تنم ةعيرشلاب انأ يننال + افلاغخم يتاذ

 هتاذ ملساو ينبحا يذلا هللا نبا ةنامأ يف هشيعا امناف ةرشبلاب نالا هشيعا يذلاو يف شيعي مسيسملا امناو اضيأ
 + اناجع تام دق اذا ميسملاف ةعيرشلا يف ناك نا لدعلا نال هللا ةمعن ركنا تسسل * ينع

 .«ثللانلا لصفلا

 .ازاب ميسملا عوسي اميدق مكيف روص دق نم اي قمل اونعذت الا مكدسح يذلا نم لاهج اي ةيطالغ لها اي
 اآذكها, * ناميالا عامس نم مأ جورلا متذخأ ةعيرشلا لامعا نمأ. مكذم هفرعأ نأ .ءاشا طقف اذه د ابولصم مكنيعأ

 يذلاف # الطاب اهتيلو الطاب مكتباص دق ءايشالا هذه لنمو د ةرشبلاب نآلا نومتتو حورب متادب مكل ةنطف ل مكنأ

 قدص ميهربأ نأ امك »* كلذ مكعخم ةنامآألا عامس نم وأ ةعيرشلا لامعا نعأ تاوق مكيف لمعو حورلا مكفزري

 نأ باتكلا ملع قباسلف *+ ميهربأ ونب كيلوا ةنامألا نم نيدجذلا نأ نوفرعت مكارتأ * الدع تلذ هل بسه هللا

 عم نوكرابي هناملا نم نيذلا كلذلف + أوكرابتي كب ممألا ةفاك نأ ميهربأ رشبف مدقت ممألا يزي ةنامألا نم هللا

 تمبشي ال نم انوعلم نوكي ببتك دق نال ةنعل تمحن مه ةعيرشلا لامعا نم مه نيذلا ةعامج نال * نموملا ميهربا
 مضاو كلذن ةعيرشلاب هللا دنع يكزي نأ ادحأ نا اماف # اهلمعيل ةعيرشلا فوم يف ةبوتكملا ضيارفلا عيمج يف

 » نهب يحا اهضيارف لمعي نا يذلا ناسنألا نم لب ةنامألا نم تسسيل ةعيرشلاو * شيعي ةنامألا نم قيدصلا نك

 2 دق دبع هنا احترم اذه لوقأو #* ميسملا وه يذلا كلسنلو ادحاو دمعتي نمك لب ىنيريثك يخوتي هناك تالالس
 .نل + دعوملا لطبت ناب هضقنت نل ةنس نيثلثو هيام عبرا دعب تراص يتلا ةعيرشلاو ميسملل هتبتف هللا قبس

 .امنا ةعيرشلا اذا ضرغلا امف » دعومب ميهربال بهو امنا هللاو اضيا دعو نع سيلف ةعيرشلا يف ناك نأ ثروملا

 ةعيرش تمريطعا دق تمنك ناف اشاح هللا ديعاوم يلع ضقنت ادأ ةحيرشلاف * دحاو وهف هللا اماف ةطساو دحاو وه
5 
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 دعوملا يطعيل ةيطخلا تمحت لكلا سبح باتكلا نكل 2 * وه ةعيرشلا نم ةقيقحلاب لدعلاف يبعت نا عيطتست
 + اهنالعتسا رظتنملا ةنامالل نيسوبحم اننوصت ةعيرشلا تناك ةنامالا يجت نا لبق * ميسملا ةناما نم نونماي نيذلل
 مكنال #* اضيا بدوم تمحت نوكن نل ةنامالا تدرو املف + ةنامالا انيكرتل ميسملل انتبدوم تناك ةعيرشلاف
 سيلف * صيسملا متسيل دق ميسملاب متغبطصا نيذلا ةفاك مكثال * ميسملا عوسيب ناميالاب متنا هللا ونب مكلك

 متناف ميسملل متنك ناف * دحاو صيسملا عوسيب مكلك مكنال يثناو ركذ سيلو رح الو دبع الو .يباص الو يذوبي مكيف
 :* دعوملا صخت ام نوئرلوو ميهربا لسن ادا

 عبارلا لصفلا ظ
 لب # مهلك ديبعلا ديس وه ذأ ءايش ديبعلا يلع لضفي نلف الفط ثراولا نوكي يذلا نامزلا يدم هنأ لوقاو

 رجح تمت نيدبعتسم انك الافطا انك نا نحنو كلذك د هيبا ليجات يلا ةمراهقلاو ءايصوالا رجح تمحن نوكي
 نيذلا عاتبيل * ةعيرشلا تمحت ارياص ةءارما نم !دولوم هنبا هللا لسرأ نامزلا لامك ناح املف # ملاعلا تاصقتسا

 + انابا اي بالاب افتاه مكبولق يلا هنبا حور هللا لسرا نوئب متنا ذاف + ينبتلا ملستنل ةعيرشلا رجح تحت
 مل ذا نيا كللذ يف مكلكل * سيسملاب هللا ثيراو تنناف انبا تبنك ناف انبا لب اضيا ادبع تسل كلذلف
 اضيا نودوعت فيكم مكفرع دق هللاو لب هللا متفرع دق با نالف # هلا مهتعيبطب اوسيل نيذلل متدبعت اهالا اوفرعت
 * اماوعاو اتاقواو اروهشو امايا نيدصارم # ةيناث اضيا اهل نودبعتت نورثوت يتلا ةنكسملاو ةفيعصلا تاصقتسالا يلا
 3 ءايش ينومتملظ ام مكلسأ ةوخإلا اهيا متناك انأ تمنك دقف اناك اوريص :»: الطاب مكيف تربعت دق نوكأ 4 يشخاف

 نكل نومتقصب الو يترشب يف يتلا يتنح“ متضفر امف * ةرشبلا ضرم ديكتم اناو الوا مكترشب يننا.متملع دقو
 متنك دقل مكنكمي ناك ول نا مكل دهشا يننال اذا مكبيوطت وه نياف * ميسملا عوسي لثم ٍنومتلبق هللا كالمك

 نورثوي لب ةدومح“ ةريغ ال مكنورياغي #* مكقدصأ انا مكودع ترص دق يننا يتح * ابينومتيطعاو مكنيعا متروق
 يداللا اي * طقف مكدنع. يروضح يف سيلو نيح لكريخلا يف ةرياغملا يه ةدومحت * متنا مهورياغتل مكوقوعي نا
 يتوص لدباو مكدنع نآلا رضحا نا ينمتا تنك دقلو د ميسملا مكيف روصتي نا يلا اضيا مكب ىتلطا اذناه نيذلا
 هنال * ةعيرشلا متعمس دق اما ةعيرش تم اونوكي نا نوديرملا يل لوتي #* مكرمأ يف تريعت دق ينناف مكيف

 ةرشبلاب صتخب امل دلو ةمالا نم يذلا نكل #* ةرولا نم دحاوو ةمالا نم دحاوف نانبا هل ناك ميهربا نأ بوتكم

 روط نم ةدحاولاف ناتدهعلا امه نيتاه نآل امهربخ ظفل ريغ وه ينعم امهل ناتاهو د دعوملاب دلو ةرحنا نم يذلاو
 عم مدخن هذه ميلشروا مخاتتو :اقلبلا يف لبج انيس :رجاه نآل *  رحاه يه يتلا ةيدربعلل !دالوأ ةجتان انيس

 ال يتلا رقاعلا اهتيأ يحرفا بوتكم هنال # انلك انما يه يتلا ةرح يهف يلعلا يف يتلا ميلشروا اماف د اهدالأ

 دالوا نحل ةوخا اي * لجرلا اهل يتلا كالا نم رثكا نوريثك .ةيربلا كاوا ناف قلطت مل نم اي يفتهاو يمنرت دلت
 جورلا صخ# امب دلو يذلا درط دق ةرشبلا صخب امب دلو يذلا تقولا كلذ يف ناك امك نكل * قحساك دعوملا
 ةوخالا اهيا + ةرعلا نبا عم ثري نل ةدبعلا نبا نال اهنباو ةدبعلا جرجلا باتكلا لوقي اذام نكل * نالاو كلذك
 * ةرهلا دالوا لب ةمالا نالوا نعت ام

 سماخغلا لصفلا

 نأ مكنا مكل لوقا صوب انا اهف # اضيا ةيدوبعلا ريذل اودبعتت الو اوفق ةيرحلل انقتعا دق سيسملا فا
 ةعيرشللا لمعي نأ هيلع بجي اميرغ هنا نوت“ ناسنا لكل اضيأ دهبشأو » ءايش ميسملا مكعنني نلف متنتتخا
 ورلاب رظتنن نمن اننال * ةمعنلا نم متطبه دقو ةعيرشلاب نوكزتت نم اي ميسملا نم متطقسو متلطب دق # اهلك
 يتلا ةنامآلا اريثك ردقت نكل ةفلغلا الو ءيث يلع ةناجبغلا ردقت نل مصيسملا ةنايد يف نآل * لدعلا ءاجر ةنامالا نم



 نمم تمسسيل ةجاجللا هذه نا وخلا نال ل دلل ىف اح ادي ىرفاع نادل + ةيعملاب لمعت
 ادقتعم نودقتعت ال مكنا مكب تقثو برلا ةبحب انا # اهلك ةنجعلا رمخت ةريسي ةريمخ نا نوملعت اما #* مكاعد
 دبطضا اذاملف اضيا ةناتحلا زركا انا تنك نا ةوخالا اهيا * ناك نم انياك ةازاجملا دبكتيس مكقلقا دق يذلاف رخآ
 اقف متيعد ةيرحلا يلا متنا ةوخا اي 0 او وع يا * بيلصلا كلش لطب دق يرت اهلعاف
 تاير بح نإ نب ةادجاو ةملكب لوق لك نال + ديدحلاب انمي كتي ارهدخا نكل ةرشبلل ةلع ةيرهلا نكت ال
 متكلس نأ لوقاو : * اضعب مكضعب ينفي الا اورذحاف هلكءايو رخآلا شبني مكدحا ناك ناف # كتان بص امك

 يلع دنجت# ام يبتشت حورلاو حورلا يلع دنجت ام يهتشت: امنا ةرشبلا نال #* ةرشبلا ةرهش نوممتت امف حورلاب
 تمت متسلف حورلاب متدتقا ناف » اهنولمعت ال كلت اهنورثوت روت يتلا .ايشللا اميكا رخالا دناعي امهدحا نا اذهو ةرشبلا
 تاكحامملا تاوادعلا رحسلا مانصالا ةدابع د قبشلا ةساجنلا انزلا قسفلا ىه ةرهاظ ةرشبلا لامعاو #* ةعيرش
 يتلا هذه رياظنو يناغالا ركاسملا كااتفالا دساعتلا * يوهلا تايبصع تاموصغلا تاضياغملا بصاغملا تارياغملا
 ةمالسلا حرفلا ةيحملا حورلا ةرمثو # هللا كلم نوثري ام هذه لثم نولمعي نيذلا نا تمقبس امك مكل لوقاف مدقتا
 ميسملل اوبلص دق نيذلا + تيزق ههاغ تيما لرد لاقت معلا ةعادولا # ةنامالا للصلا ةيريغلا لبملا لوط

 رخآلا يلع اندحا يدعتسي نيبجعم نريصن ال # حورلاب يضترتسف جورلاب انشع نأ » تاوهشلاو ماللا عبم ةرشبلا '
 * اضعب انصعب دسحتو

 سداسلا لصفلا

 ' الا كتاذ ابقرتم ةعادولا حورب اذه لثم اولدع نويناحورلا اهيا مهناف ام قوفهب ناسنا صنتقا نا ةوخالا اهيا
 ال وهو .يث هنأ مكدحا نظي ناو * مسيسملا ةعيرش نوممتت اذكهف ضعب لقث مكضعب لمحتل * يننا نمتمت
 نأل * رخآ يلع الو طقف هسفن يلع هراغتنا نوكيو هلمع ربتخيلف مكنم دحا لكف # هتاذ هلقع عدخ كاذف .يش
 يل ل يم هن ربخ عميمج يف هملعب نم ثراشيلف لاوقالا ملعتمو »* هقسو لمعتس دحأ لك

 دصحتس مولا يف عرزي نمو لب هترشب نم دصخيس'ٍةيرَشَب يف عرزي نم نأل * دصحتس دايا .ناسنالا ةعررب يذلا
 اذا انل ناف + يخارتن ال اذا هتقو يف هدصعتس انناف رجضن الو لكن الف ريلا انلمع باو 0 ه2 لا

 نأ * يديب مكيلا تبتك بيانتك يا اونرعا * ناميالاب نيصتخملا عم اصوصخو لكلا عمم ريغلا نلمعتلف تقر
 ناقيالا يف اوعسي ال يتح ًالارخأ .يش + ال اونتتحخت نا مكنو دهطضي ,لوه ةرشبلاب اهاج مهل ريصي نا نيرثوملا عيمج

 *: مكترشبب , اورخافيل اونحتخت نأ متنا مكتوديري مهنكل ةعيرشلا نوظفححي نونوتغصلا و نال + طقف مميسملا بيلصب
 ب ملاعلا دنع انا تبلصو يدنع ملاعلا بلص هب يذلا ميسملا عوسي انبر بيلصب الا رختفا نأ يل ناك الف انا اما
 نوصتري نيذلا ةفاك» *ردتقت ةديدهلا ةيربلا نكل ةفلغلا الل .يش يلع ةناتحلا ردقت نل عوسي مميسملا ةنايد يف نلل
 ينناف اباعتا دحا يل ببست ال دعب اميفو «اهلا صيصخ ليارتا يلمو ةمخيرلاو ثتالسلا مهيلعت ةييترتلاوب نونافلا اذهب

 * نيعأ ةوخالا اهيا مكحور عم ميسملا عوسي انبر ةمعن * ميسملا عوسي تاحارج موسو يدسج يف لماح انا

 + اقولو سوطيت دي يلع ةيمور ةنيدع نم يتمبتكو ةيطالغ لهأ يلا ةلاسرلا تمت



 سسنا لها يلا صلوب سيدقلا هلاسر

 لوألا لصفلا

 ةمعن * ميسملا عوسيب نينموملاو سسفاب نيذلا نيسيدقلا يلا هللا ةيشمب ميسملا عوسي لوسر صلوب نم

 ةكرب لكب انكراب يذلا ميسملا عوسي انبر وباو هلالا تكرابم د ميسملا عوسي برلاو انيبا هللا نم ةمالسو مكل
 نيباعم الو نيسيدق همادق نوكنل ملاعلا ءاشنا لبق هب انافطصا امك # ةييامسلا ظوظعلا يف ميسملا عوسيب ةيناحور
 يتلا هتمعن دج“ صيدمل #* هتيشم ةرسمب صتخل امك ميسملا عوسيب هل ينبتلل انزيمف مدقت ذأ * هتبحت
 تلصف يفللا * هتمعن ءانغ صخب امك تاوفبلا مصفصو همدب ادفلا انلن هب يذلا » بوبعلاب انيلع اهب معنا
 نامزالا لامك ريبدتل + هيف اهاونف قبس يتلا هترسم صخ# امك هتيشم رس انفرع ذا #* زيّيمتو ةمكح لكب انيلع

 ذأ ابيصن انل لصح هبو اسار ابل ريصي نا #* هب ضرالا يلع يتلاو تاوامسلا يف يتلا اهلك اياربلا ميسملاب متي نأ
 انلكوت فلس نيذلا نك هدم“ صيدمل نوكنل * هتيشم يارب .يثش لك لعافلا هين صخت امك انل كلذب رماف مدقت

 * نيسيدقلا دعوم حورب متنما. نا متمتخ هب يذلا مكصالخ ةراشب قحلا لوق متنا متعمس هب يذلا * مصيسملا يلع
 مكب ةصتخملا ةنامالا انا تنعمس نا اذه لجا نم + هدج“ مسيدمل عانصتسالا .ادتفال انثروم نوبهر وه يذلا '

 هلالا مكيطعيل * مكركذ يتاولص يف اعنا» مكنع اركاش فكا تمسل #* نينيدقلا ةعامج مكتبحكت ميسملا عوسيب

 امو هتوعد ءاجر وه ام اوملعتل مكبولق نيعا ةرانم # هتفرعمب نالعتساو ةمكح حور دجملا وبا معيسملا عوسي انبر
 يتلا # هتوق زع لعفب ةصتخملا نينموملا انيف هتوق ةماسج طارفا وه امو #* نيسيدقلا يف هثروم دج“ .انغ وه

 ةوقو ناطلسو ةساير لكومس قوف * تاييامسلا يف هنيمي يف هسلجاو يتوملا نم هماقأ يذلا سيسملاب اهلعف
 تمص .يشل لك عضخا هللا نأ ةوخا اي د* رظتنملا رهدلا فو لب طقف رهدلا اذه ين ال يمسم مسا لكو ةيبوبرو
 * لكلا يف ءايشألا لك لمكملا لامك وه يذلا هدسح يه ينلا * ةسيدكلل لكلا قوف اسار همنعو هئبا يمدق

 يناثلا لصفلا '

 ناطلس سييرب صتخ# اميف ملاعلا اذه يف ام اتقو اهيف متفرصت يتلا * اياطغلاو تاوفهلاب يتوم متنك نا متنافإ
 نيلماع انترشب تاوبش يف ام اتقو انلك اهيف انفرصت يتلا تاوفبلا * ةيصعملا ينبب يف نآلا لعافلا حورلا .اوه
 هتبح* لجا نمف ةمحرلاب اينغ لزي مل نا هللا اماف * نييقابلاك زجر دالوا عبطلاب انكو انناهذابو ةرشبلا ثدايشم
 انسلجاو هعم انضهناو * نوصلخ# متنا هتمعنبف هعم ميسملاب انايحا تاوفبلاب يتوم انكو * انمحا يتلا ةليرجلا

 انيلع هتيريخ# ةغباسلا ادج ةطرفملا هتمعن ةررث ةلبقملا روهدلا يف صضويل * عيسملا عوسيب تاييامسلا يف هعم
 رختني اليل لامعا نم ال # هلل ةنملا مكنم وه سيل اذهو ةنامالب نوصلخ# متنا هتمعنب مكنال * صسيسملا عوسيب

 اوركذا كلذلف # اهيف فرصتنل اهدعاف هللا قبس يلا ةعلاصلا لامعالل ميسملا عوسيب انقلخ نض هتعانص اننال د: دحا

 يف متنك مكنأ #* ديب ةعونصم ةرشبب ةناتخ وود مهل لوقملا ةفلغ يوذ مكنوعدي نيذلا ام اتقو ةرشبلاب ممالا متنا
 * ملاعلا يف هآلا ريغيو مكل.ءاجر ال دعوملا دوهع نم نييبنجاو ليارسا ةريس يف ءابرغ ميسم ريغب تنقولا كلذ
 يذلا انتمالس وه مصيسملا * ابيرق ميسملا مدب مترص دق أديعب يضم اميف متنك نيذلا متنأ ميسملا عوسيب نآلاف

 هتاذب ءاربيل هتادقتعمب اياصولا ةعيرش لطبو هترشبب ةوادعلا * ايس طياح طسو ضقنو ادحاو امهالك نيقيرفلا عنص

 هترادعلا لتقو بيلصلاب هللا انهلاصت دحار دسج# امهيلك امهنيب ملاصيو * املس اعناص اديدح ادحاو اناسنا نينثالا

- 



 يلا لخدملا انيلك نيقيرفلا انل هب نال » ةمالسلاب ابيرق متنك نيذلاو اديعب مثنك نيذلا مكرشب ءاج املو #* هتاذت

 نيذلا * نيصاحملا هللا لهاو مهتنيدم يف نيسيدتلا ءابرق لب اضيا اناكسو ءابرغ اذا متسلف * ةدحاو حورب بالا

 لوصفلا قصالتم هيف ءانب لك يذلا * ميسملا عوسي مونق هتيواز رجح يذلا ءايبنالا» لسرلا سا يلع متينب دق

 * حورلاب هللا نكسم اوريصتل مكناينب يف نوكرتشت هب يذلا اذه # اسيدق الكيه برلاب وشني هب مظتنمو

 كاانلا لصنلا

 * يمدقلا حورلاب نيسيدقلا هلسرل نالا ناتعا دق املثم رخا لايجا يف سانلا ونب هب فرعي مل يذلا * مسيسملا رسب
 امداخ اهل انا ترص يتلا # ةراشبلاب ميشملا دعومب مهتكرش ةقفتم مبمسج امظتنم مهثروم ايواستم ممالا نوكتل

 هذه تيطعا نيسيدقلا ةفاك ءايندا رقحا انا يلف #* هتردق لعفب صتخي امك اهتيطعا ىتلا هللا ةمعن ةبهومب
 ذنم موتكملا رسلا وه ام اوفرعيل ةفاكلا يضا ناو # اهرثا يرقتسي ال ينلا هللا ةورثب ممالا يف رشبا نا ةمعنلا
 تاييامسلا يف تاطلسلاو تاسايرلا يوذ دنع نالا فرعتل »* مسيسملا عوسيب لكلا يرابلا هللا دنع روهدلا

 يذلا # انبر ميسملا عوسيب اهعنص يتلا روهدلا ءاشنا لبق هملع قباسب * اهنولت ليزجلا هللا ةمكح ةسينكلاب
 * مكفرش يه يتلا مكلجا نم ينازحا يف اولهدتو اورجضت الا مكلسا كلذلف  ةقيثو ةناماب هيلا دايتقالاو هب ةلادلا انل
 يلعو تاوامسلا يف ةليبق لك يمست هنم يذلا * ميسملا عوسي انبر يبا يدل يتبكر ينحا لالا اذهلف
 نطابلا ناسنالا يف ميسملا نكسي ناب »* هحورب هتوقب اودياتت نأ هدجع ةورث صخب امك مكيطعي نأ #* ضرألا

 عنصي نا رداقللو  عمجا هللا لامك ين اولمكتل اهطارفا قيافلا ميسملا ةفرعم ةبحت نوفرعتف # ولعلاو قمعلاو

 ةلعافلا ةوقلا صخب امب اهب نطفن نا اهيف لسن يتلا تابلطلا ىلع ديزي ام قوف تالوقملا ةفاك نم رثكا انيلا يدسيو
 + روهدلا دبا لايجا ةفاك يلا ميسملا عوسيب ةسينكلا يف دجسلا # انيف

 عبارلا لصفلا

 ةعادولاو عضاوتلا ةفاكب د اهومتيعد ىتلا ةوعدلل الها وه امب اوريست نا برلاب ديقملا انا مكيلا اذا عرضتاف
 اوريص # ةمالسلاو ةبحشلا مامزب حورلا داحتيلا اوظفحت نأ نوصرحت نا * ةبعمب اضعب مكضعب لمتحي ةانالا لوط عم
 هةيدومعملا ةدحاأو كنامالا دحأو برلا 3 دح_أولا مكتوعد ءاححو ف مثيعد امك ادحاو احورو أدحاو امسح

 لكل تيطعا دق ةمعنلاو # انلك انيفو لكلاب متهملاو لكلا قوف وه يذلا لكلا وباو دحاو هلألا * ةدحاو

 * تاييطع سانلا منمو ايبس يبتسا العلا يلا دعص ذا لوقي كلذلف * ميسملا ةبهوم رادقم يلع انم دحا
 يلعا قوف دعص يذلا وه كاذ لزن يذلاف * ضرالا يحاون لفاسا قمعا يلا الوا لزن يذلا الا وه نم دعص هلوقف

 لجر يلا هللا نبا ةفرعمو ةنامالا داعتنلا يف انلك يبتنن نا ىلا * ميسملا دسج ءانتبال ةمدخلا لمعل نيسيدقلا ناقتال .

 » سأرلا ميسملا وه يذلا ءيش لك هيلا نيهنمو ةيعفلا يل نيقكح لب معداجملا ةليج يوب ثبباهمتب نسانلا

 . فعالا نم دحاوف دحأو رادقمب سمل لك يف روردلا لعفب لمعي هيف مظتنمو هب قصتلم وه دأ دسجلا لك هنم يذلا

 رارغا يف اضيا ممالا يقاب ريستست امك اوريست الا برلاب مكدشاناو اذا لوقا اذه * بحب هيانتبال دسجلا ءامتا
 + ميبلق ةيامع ءاقلت نم مهيف لصاعحلا لهجلا لجا نم هللا دع نم نوبرتغم مه نا مهنهذ املظم # مهلقع
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 متملعت اه مقناف *راثكتساب ةساجتلا ةفاك لاعتنا يلا ةثامطلا يلا اهرعفد مهسفنا نم اوسيا امل نيذلا كيلوا
 قيتعلا ناسنالا اوحرطاف * وه مسيسملا عوسي يف قحلا نأ امك هب متملعو هومتعمس دق متنك نا # اذكه معيسملا
 ناسنالا اوسدلاو * مكلقع حورب اوددجتو #2* نايغطلا تاوهش صخم# امب دوسفملا يلابلا لولا فرصتلاب صتفملا
 ءاضعأ اننال اقح هبيرق ملعي مكنم دحاو لكو بذكلا اوحرطا اذهلف ده قحلا ربو لدعلاب هللا ريظن ءوربملا ديدجلا
 الف قراسلاو * اعضوم لاحشلا اوطعت الو * مكظايتغا يلع سمشلا نبرغت الو اويطخت الو اوبضغا * ضعب انضعب
 مكهاوفا نم نودبت ال * ياتحملا يطعي ام هل نوكيل ملاصلا لمعلا هيديب الماع بمعتي نا هب يلوا لب اضيا نقرسي
 سودقلا هللا حور اونزحت ال * ةمعن نيعماسلا منميل ةفاكلا ءانتبال ملاص مالك مكدحال ناك نا اوملكت لب ملاط مالك لك

 رصيلو * ةليِذر لك عم ءارتفاو خارصو ظيفو بضغو ةرارض لك مكفم عرتنيلو # ءادتفالا موي يف هب متمتخ يذلا
 * ميسملاب انل هللا ممس امك نيحتاسم نيننهت# ني ريخ ضعبل مكدعب

 سماخلا لصفلا

 هلل ةيحضو انابرق .اذع هتاذ ملساو ميسملا انبحا امك ةبحب اوفرصتو د نيبوبض# دالواك هللاب نيهبشتم اذا اوريص
 كلذكف + نيسيدقلاب قيلي امك الصا مكيف مسي الف سرطغتلا وا ةساجتلا ةفاكو انزلا اساف * ةفرع ابيط اميسل
 نا انيقي اذه نوقرعت مكنال * ركشلا اولمعتست نا يلواألا لب عفنت ام يتلا هذه حازملاو قياملا لوقلاو ميبقلا مالكلا
 لاوقاب دحا مكنيغطي ال + هلالا مميسملا كلم يف ثروم هل سيل مانصالا دباع وه يذلا سرطغتم وأ سجن وا ناز لك
 اميدق متنك دقف د مهعم ءاكرش اوريصت الف #* ةيصعملا دالوا ىلع هللا زجر يفاوي لياذرلا هذه لجا نم ناف ةلطاب

 نيصيفتسم د ىملاو لدعلاو ملصلا ةفاك يف دوجوم حورلا رمث ناف *رونلا دالواك اوفرصتف ارون برلاب نآلا متناو ةملظ
 ارس مهنم ةرياصلا لاعفالا ناف د اهوضبو لب رمثلا ةدقافلا ةملظلا لامعأ اوكراشت الو  برلا يضرملا لمعلا وه ام

 اهيا لوقي كللذلف *رون وهف ربظم رما لك نال ربظت اهفشكيو رونلا اهخاوي يتلا لاعفالا لكو * ركذت نا وه ميببق
 « .امكعك لب .امكح ريغك ال زارتحاب نوفرصتت فيك اذا اورظناق * صيسملا كل يضيف يتوملا نم مقو ضهنا ميانلا

 اوركست الو * برلا ةيشم يه ام اومهفت نكل ءاهفس اوريصت 2 اذهلف * يه ةئيبخ مايألا ناف تنقولا نيعاتبم '
 ةيناحور تامنرتو .ميباستو ريمازمب مكسفنا اوبطاخو د حورلاب اولتما لب مسيابقلا يف مهنلا هيف يذلا رمغلاب
 عصضخملو غ7 ميسملا عوسب انبر مساب بالا هالالل امياد .يثشب لك نع نيركاش * برلل مكبولق يف نيلترمو نيعبسم

 ةءارملا سار وه لجرلا ناف *« برلل نكعوضغك نكلاجرل نعمفخا ءاسنلا اهيا نتناو # هللا ةفاخممب رخالل مكدحا
 ءاسنلا عضهتلف كلذك ميسملل ةسينكلا عصخت امك يكل # دسجلا صلخخ# هسفن وهو ةسيدكلا سار ميسملا نا امك

 اهسدقيل + اهلجأ نم هتأذ ملساو ةسيئكلا صيسملا بمحا امك مكءاسن اوبحا لاجرلا اهيا * نهلاجرمل رسا لك يف
 ةسيدق نوكت لب هذه لثم نم .يش الو سسو الو ابيف سند ال ةديجم هل اهلثميل * هتملكب ءاملا ميمحب اهربطو
 * هتآذ بحت امنا هتارعا بع نم مهداسجا نوبح# امك مهءاسن اوبح نأ لاجرلا ليبس اذكه * بيع الب

 نم ةدسج .ءاضعأ نمن اننأل * ةسينكلا برلا بحا امك ابيفديو اهوذغي لب طق هترشب ضغبي ادحا سيل نال
 اذه »* ةدحاو ةرشب ناريصي نانثآلاو هتارمأ قصاليو هماو هابا ناسنالا لمهي اذه ضوع #* هماظع نمو هترشب

 امك اذكه هتارما بحيلف دحاو لك دحاوف دحاو متنا لب د ةسينكلاو صيسملا يلوقب ينعا اناو وه ميظعل رسلا
 * اهلحر فاخآ نا بج ةءارملاو هتان بح

 يف يلوا ةيصو يه هذه كسأو كابا مركا د بجاولا وه اذه ناف برلا نوعيطت امك مكيدلاو اوعيطأ دالوالا اهيا

 مهوبر لب مكدالوا اوظيغت ال .ابالا اهيا متناو * ضرالا يلع رمعلا ليوط نوكتو اليلج كظح ريصيل + دعوملا
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 نوعيطت امك مكبولق ةطاسبب بعرو فوخ ةرشبلا صخنت امب مكتاداس اوعيطا ديبعلا اهيا * هظعوو برلا بداب
 ميمص نم هللا ةيشم نيلماع ىيسملا ديبعك لب سانلا نوضري نمك نيعلا ءازاب مكتمدخ نكت الل * .ميسملا
 هيفوتسي كلذ ملاص لمع نم هلمعي امهم دحا لك نا نيملاع * سانلل سيلو برلل مصنب نيمداخ * سفئلا

 . مس ةفاك اوسبلا د هتوق ةزعبو برلاب اوديات يتوخا اي دعب اميفو # هوجولا ةاباكم هدنع تسيلو وه تاومسلا يف

 ءاذحب ءاسورلا ءازاب لب معلو مد ءازاب مكل تسسيل ةعراصملا ناف * لاعحملا ليح .ازاب 'اوفقت نا اوعيطتسنل .هللا
 هللا مالم ةفاك اولوانت اذهلف وجا يف ثيبغلا هتتايناحور ءاذحب رهدلا اذه ةملظ ملاع باحسا ءازاب نيطالسلا

 قدلاب مكوقح نيقطنمتم اذا نيتباث اوفقتل ,يش لك اولمعاو * ثيبغلا مويلا يف مهباصتنا اومواقت نا اوعيطتستل
 هب يذلا ةنامالا سرت اولوانت اهلك هذه لبقو #* ةمالسلا ةراشب نادعتساب مكلجرا نييذاحو »* لدعلا عرد نيسبال
 . *# هللا لوق وه يذلا حورلا فيسو صلخملا ةنوخ اولبقاو * يمحملا ثيبحنلا باشن ةقاك اويفطت نا نوعيطتست

 . عيمج نع عرضتلاو تابثلا ةفاكب هنيعب ينعملا اذه يف نيرهاسو .لسوتو ةالص لكب حورلاب تمقو لك يف نييلصم
 ةلسلس يف عفشتا هنع يذلا #* ةرهاجمج ةراشبلا رسب فرعال الرق يمف حاتفنا يف يطعال يلجا نمو #* نيسيدقلا

 حالا سوكيشيت اهلك اهب مكفرعيس لمعا اذامو يلاوجا متناو اوفرعتلو #* هب ملكتا نا يلع بج امك هب رهاجا يكل
 يلسيو انروما اوفرعتل هسفن رمالا اذه يف مكيلا هتلسرا يذلا * برلاب صتخي :اميف نيمالا مداخلاو بيبحملا
 نيذلا ةفاك عم ةمعنلا * ميسملا عوسي برلاو بالا هلالا نم ةنامالا عم ةبحتلاو ةوخالل ةمالسلا»و + مكبولق

 * نيعأ باعم الو داسن الب ابح ميسملا عوسي انبر نوبحي

 * سوكيشيت دي يلع ةيمور نم تمبتكو سسفا لها يلا ةلاسرلا ثمت

 ظ لوالا لصفلا » ئ

 ةفقاسالا عيم سبليفب نيذلا عوسي ميسملاب نيسيدقلا .ةفاك يلا ميسملا عوسي يدبع سائوميتو صاوب نم.
 مكركذ ةفاك يلع يهلال ركشا ينناف دعب اما * صيسملا عوسي برلاو انيبا هللا نم مكل ةمالسو ةمعن * ةسمامشلاو

 وه امك * مسيسملا عوسي موي يلا ةممتيس ملاص لمعب مكيف ءادتبا يذلا نا هسفن لمالا اذهب اقئاو * نالا

 متنك نا ةراشبلا قيقحت فو يراذتعا يو يدويق يف يبلق يف مكنا لهي نم مكلك مكيذ اذه دقتعا يلع بمجاو
 اذهو #* ميسملا عوسي تاننعت مكتعامح يلا قاتشا يننا يل دهاشلا وه هللاو * يتمعن يف يعم ءاكرش مكلك

 ءايقتا اونوكتل ةفلتحملا رومالا اونمعتمتل * سعلا ةيلكبو ةفرعمب لصفاو رثكا اضيا مكتبحم ديزت نا لهتبا لابتبالا

 نا رثواو * همحادمو هللا دهمل ميسملا جوسيب لدعلا رمث نيولمم 1 ميسملا موي يف نيعكستم ريغو ةجادسلا
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 يدويقب مهتقل برلا لجا نم ةوخالا نم نيرثكألا ناو #* مهلك سانلا يقاب دنعو عمجا ناطلسلا رصق يف ةرهاظ
 موقو كلمحتو دسح لجا نم ميسملاب نوزركي مبنم موقف # اريثك املكت فوخ الب ةزاركلا لوقب اوملكتي نأ نورتجت
 يدويق يلع نوبلتج مهنا نيناظ ةطلاخمب ال كحتو ضير نم ميسملاب نوعيشي كيلواف » ءاضتراو رايتخاب
 ميسملا لاح لكب نكل بنطا املو # ةراشبلا راذتعال بوصنم يننا نيملاع ةبح# نم نوزركي .اوهو # انزح
 روردبو مكتبلطب اصالخ يل قوسي اذه نأ ملعا يننال * هب حرفءاسو لب اذهب تررس دقف قحب اماو هم اما هب ناشي
 تمقو لك يف امك ةرهاجب لب ,يش يف لجخا تسل يننال يليماتو يراظتناب صتخب امك » ميسملا عوسي حور
 * توما نا يل احجبرو ايحا نا يدنع اهلاص نلل * يتوم يف اماو يتايح يف اما يمسح يف ميسملا مظعتي نآلاو
 ةوهشلا ناف نامزعلا ناذه ينفنتكا دق نأ *راتخا اذام فرعا تسسلو لمع ةرمث يل اذهف ةرشبلاب تشع ناف
 هبستحا كلذو ةرشبلا يف اقبا نا رثاو #* اريثك لضفاو يب يلوا اذهو ميسملا عم نوكاو يفكناو لنا نا قاتشت
 نادزيل # ةتامالا ميرقتلو مكحاجل مكدنع ميقاو يقباس يننا ملعا انا اذهب يتقئلف د مكلجا نم ادج ايرورض

 نورعذت الو * ةراشبلا ةناماب نيرهاجم ةدحاو سفنو دحاو حورب متفقو دق مكنأ مكرابخا عمسا تبغ ناو مكتيارو
 دق هللا نم اذهو د مكسالخ حوضو متنا مكلو مهكاله حاضيا كليلوال وه يذلا رمالا دحاو .يشب يف الو نيدداضملا نم

 امك هسفن داهجلا نيذحتم د هلجا .نم اوملاتت ناو. لب طقف هب اونم,5 نا ال ميسملا لجا نم مكل بهو
 : يف هنا نال متعمس دقو يف متيار

 يناثلا لصفلا

 * تافار وا تاننعت متكلم نا حورلا ةكرش متلن نا ةبحس ةيلست متكلم نا ميسملا ةمعنب ءازع اذا متيؤح ناف
 دقتعملا نيدقتعم اسوفن نييواستم ةدحاو اهسفن ةبعملا نييواح ادحاو هسفن يارلا اودقتعتل يرورس اهب اوممت

 نبقاري الو * مكسوفن يلع مهولضفو اضعب مكضعب مدقيلف عضاوتلاب نكل بج وا كح ءايش نريصي ال #* دحاولا
 يذلا مكيف دقتعيلف عضاوتلا اذهو د هقيفر قفاوت يتلا رومالا بقاريلف مكنم دحا لك لب طقف هقفاوي ام مكدحا
 لأ هتان عضو لب #* اسلتمحم“ اضح هلل ايواسم هنا يوح ام هللا ةروصب لزي مل يذلا * ميسملا عوسي يف اوه

 نييوامسلا هبكر لك وئميت عوسي مساب يكل. .# مسا لك“ قوفي امسا هحمو.ءالعا هللا هالعا كلذلف * بيلصلا
 يتبحأ اي كللذلف » بالا هلالا دهب ابر ميسملا عوسي نأ فرتعي ناسل لكو : يرثأا تمحن نيذلاو نييضرالاو

 * بعرو فوخما مكصالخ اوعنصأ رثكا يتبيغ ين ٍنوعيطت نأ مكب يلوا لب طقف يروضح يف ال امياد ٍبومتعطا امك

 * ملاعلا يف موجنلاك مهنيب نورهظت نأ جوعمو ساق ليج نيب اميف مكيف بيع 1 هلل ادا نيبو نيبيعنم
 تنذك ناو نكل. # اغراف تمبعت الو الطاب تيدع ام يننا .كلذلف ميسملا موي يف يل رخنل ةايولا لوق نيزونتم
 * يعم اورشبتساو متنا اوحرفا هسفن اذهبو #* اعيمج يعم مكرساو رسا ينئاف اهتمدخو مكتناما ةحابذ نع يعغا

 سيل نآل # مكلاوحا تفرع اذا يسفن بيطتل اعيرس سائوميت مكيلا لسرا يننا ميسملا عوسي برلاب لمواو
 + ميسملا تاروثام ال مهتاروثام نوسمتلي امنأ ةعامجلا نآل * صالخاب مكروماب متهيف اسفن ينيواسي دحا يعم
 لووت ام تيار اذا اذه لسرا نا لموا اناف # هابا دلولا مدخل امك ةراشبلا يف يعم مدخ هنا هتباجن نوفرعت متناو

 امومغمو مكلك مكيلا اقيات ناك هنال * يتجاح مداخو مكلوسرو ةيدنجلا يف ينيرقو ٍنوعو يخا سطيدورفابا مكيلا لسرإ



 نم رورس لكب هولبقاف د امامتغا لقأ انأ نوكأو اضيأ هومتيار أذا اوحرفتل ةعراسمب مكيلا هلسراف * نزح يلع

 ش مث توملا يلا ينح يد ميسملا لمع لجأ نم هناف »* نيرقوم نيءهركم ءلوه لثم مكدنع نكيلو برلا لجأ

 ْ يابا مدح نب منيا عي نبع

 كلاثلا لصفلا

 »+ ةطايح مكل يو ازجاع انا ينلعجت ام اهب مكتبتاك اذا اهسفن لاوقألا هذه برلاب اوحرفأ يتوخا اي دعب اميفو

 . مورلاب هللا نودباعلا ةناتغلا مه نحن اننال * ةهناتخلا يوذ اورذحا ءايدرالا ةلعفلا اوردخا بالكلا اورذحأ

 ةرشبلاب قثاو هنا نظ رخا دحا ياف ةرشبلاب ةقث انا يل نأ عم. * ةرشبب نيقثأو انسلو ميسملا مساب نورخافملاو

 يسيرف نييناربع نم ياربع نيمايئب ةليبق نم ليارسا سنج نم نماثلا مويلا يف ةناتخا ود » كلذب يلوأ اناف

 نكل هد باعم الب ةعيرشلا يف يذلا لدعلا يف رياص ةريغلا صختنل امب ةسينكلا دبطضم +: قي رشلاب :صصن انك

 لجأ نم تناك ةراسخ اهلك ابنا اهبسحاو لب # ةراسخ ميسملا لجا نم اهتبسح دياوف يل تناك يتلا كلت

 * ميسملا ,مبرأل نيرسق اهنا اهبسحاو ءايشالا لك ترسخ هلجا نم يذلا متيسملا عوسي يبر ةفرعم ةلالج قووف
 * ناميالا يف هللا نم يذلا لدعلا ميسملا ةناما نم يذلا لدعلا لب ةعيرشلا نم يذلا يلدع يل سيل هيف دجوأو
 ينأ سيلو * يتوملا نم يذلا ثاعبنالا يلا لصا يلعلف * هعم هتومب اروصتم همالا ةكرشو هتمايق ةرقو هفرعا نا
 هيف ينفلخ دق يذلا يعسلا يف تملصو نا ايعس رضاحا انا لب فيتوي اميف تملمك دق وا فلس اميف تذخا دق

 انتم يننا دحأو . «يثشل يوس تذخأ وا ءايش تملن دق يننا يتأد بسحا ام.انأ ةوخألا ابيأ * صيسملا عوسي

 | عوسيب ايلعلا هللا ةوعد ةيأر ةراشا يلا ثهاب دصقب اودع رضاحا * مادق يتلا يلا دتمسو ءارو يتلأ ٠

 انغلب دق يذلا .يشلا لب + اذهو مكل نلعيس هللاف رخآ ينعمب ءايش متدقتعا ناو اذه دقتعنلف نيلماكلا رشعم ايف

 انك امك اذكه نوفرصتي نيذلا اوبقرتو اوهبشت ةوخالا اهيا + هسفن تلاذ دقتعنو هنيعب رادقملا «تللذب ضترئلف هيلا

 بيلص ءادعا يلع ايكاب مهركذا نآلاو ةريثك تاعفد مكل مهتركذ دق نيذلا نوكلسي نيريثك نال * امسر مكل نعن

 ' يف انفرصت نآل #* ةيضرا تايور نوري نيذلا مهيزخ مهفرشو نطبلا مههالا نيذلا ةكلهت مهتياهن نيذلا * ميسملا
 وه ريصي نأ يلا انتلذم دسج لكش لقني يذلا * ميسملا عوسي برلا انصلخ# رظتنن اهنم يتلا وه تاوامسلا

 * لكلا هل عضخببو وه .هيلع ردتقي يذلا لعفلاب صتخ# امك هدم .دسح ةروصل يواسم هنيعب

 عبارلا لصفلا
 اي كلساو » يابحا اي برلا ةناما .يل اوفق اذكه يليلكاو يحرف اي مهيلا قوشملاو ءابحألا يتوخا اي كلذلف

 يناصملا اجازيس اي كلساو معن #* برلا هناما يف ادحاو هسفن يارلا ادقتعت نأ نيشيتنس اي كيلا بلطاو ايدوا

 * ةايهلا فعصم يف مهوامسا نيذلا يدعاسم يقابو سطنميلكا عم ةراشبلا يف يعم اتدهاج نانللا امهدضاعت نا
 .يشب أومتهت الف * بيرق ببرلا سانلا عيمج دنع مكتعد ففرعتلو * اضيا اوحرفا لوقاو اميأد برلاب اوحرفأ

 مكبولق سرحت لقع لك يلع يلوتست .يتلا هللا ةمالسو * ركشب ةبلطو ةالص لك يف هللا تنع مكتالسمع فرعتلف لب

 0 ا ا ا يا راو ا * ميسملا عوسيب مكتانطنو

 . انركذت اهاياو اوركف اهيف احييدم متيوح ناو ةليضف متكلم نا ةحردمم يه املك ةروثام يه ام لك ةسيدق
 دتو * نيمأ. مكعم نوكي ةمالسلا هالو اهولمعا يف اهومتيارو اهومتعمسو اهومتملستو اهومتملعت ينلا بئائملاو

 ام يلجأ نم 00 1 1 ا ا ل و وو ا للا

 اهيف لصحا يتلا رومألا يف نوكأ نا تسملعت دق انا .يننال زاوعا نع لوقا يلا سيل * مكل رسيت لا هب متنطق

 عوجأو عبشنا .نأو .قفاوملا |تمملعت :دق ءيش. لك فو تمقو لك يف لضفا: نا فرعاو عضاوتا نأ فرعا + امونق
 ش 1-2 . 1



 يف يعم متكرتشا ذا !درمحت المع متلمع دق لب #* يايا ديوملا ميسملاب .يش لك يلعءردتقاو : * صقناو لضفاو

 ةدحاو الو ينكراشي مل ةينودكم دلب نم تجرخ امل ةراشبلا ءادبم يف نا .نويسيبيليفلا اهيا نوملعت متناو * زح
 . * يتجاح نيترسو ةرم يلا متلسرا ةيكينولاست ةنيدم يف مكنال * مكدحو متنا الا ذخاو ءاطعأ لاح يف سيانكلا نما

 تميلمت دقو ينع لضفو .يش لك تيفوتسا دقو #* مكقطنل ةرئاكتملا ةرمثلا بلطا لب ةيطعلا بلطأ تمسلو
 ةفاك ممتي يهالف # انسح هلل ةيضرم ةلوبقم ةيعض ةحئاارلا_بيط ميسن مكنم ةدراولا ءايشالاب سوطيدورفابا نم

 عوسيب سيدق لك اولبق + نيما روهدلا .دابا يلا انيباو هلل دجملاو + ميسملا عوسيب دهصلا يف هانغب مكتجاح .
 ةمعن »ب رصِيِق راد نع نيذلا اميس لو مهلك نوسيدقلا مكيلع ملسي 3 يعع نيذلا ةوخالا نم مكهئاصي ميسملا

 0 ظ * نيسأ مكتعامج عمم ميسملا عوسي ببرلا

 * سطيدورفابا دي قلع .تلسراو ةيمورب تسبتكو نييبيليفلا يلا ةلاسرلا تممت

 د

 اا هي ور ا ا اس دل سل و ومس 000

 نيياصولوكلا يلا صلوب سيدقلا ةلاسر 1

 ظ لوالا لصفلا 0

 نيسيدقلا سيياصولوكب نيذلا ةوخالا يلا +. جالا سرائوميت نمو هللا ةيشمب ميسملا عوسي لوسر صلوب نم
 ميسعلا عوسي :انبر يباو هلل ركشن ده معيسملا عوشي برلاو بالا هلآلا نم ةمالسو مكل ةمعن ميسملاب نيئموملاو

 اجرلا لجا نم + نيسيدقلا ةفاكل مكتبحتو ميسملا عوسيب مكنامياب انعمس لا * مكلجا نم نيلهتعم امياد
 . ملاعلا ةفاك يف وس امك مكدنَع رضاحلا #* ةراشبلا قدص لوقب فلس اميف هب متعمس يذلا تاوامسلا يف مكل دعملا

 بميبحلا ارفابا نم متملعت امكو * قيقعت هللا ةمعن متفرعو متعمس موي ذنم مكيفو رمثا دق امك ارمثم نوكيسو

 اوكلَستل * يناحورلا هقفلاو ةمكعملا ةفاكب هتيشم ةفرعم اومتت نا نيبلاطو مكلجا نم لاهتبالا نع انفك ام انعمس موي
 صتخي امك ةوقلا- لكب نيديوم # هللا ةفرعم يف نييمانو ملاص لمع لك يف نيرمئم ءاضرالا ةيلكب برلل الها اكولس
 انذقنا يذلا» *رونلا يف نيسيدقلا مسق ظعل انلها يذلا بالل نيركاش د حرفب لهمتلاو ربصلا ةفاك يف ةدمح“ز عب
 يذلا هللا وه يذلا # اياطحلا سفصو همدب ادفلا انل هب يذلا * هتبع نبا كلم يلا انلقنو ةملظلا نإطلس نم

 بيرت ال ينلاو يرت يتلا ضرالا يلع ينلاو تاوامسلا بخ يتلا ابلك اياربلا تقلخ هب نآل * ةيرب لك ركب يري ال
 * هيف ةقلعم يهو تتقلخ هب اهلك اياربلاف نيطالسلا تملق نا ءاسورلا تينع نا بابرالا تركذ نأ ربانهلا تلق نا
 تاومألا نم ركب ءدبلا وه يذلا ةسيئكلا دسح سار هسفن وهو * تنتبث هب اهلك ايارملاو لكلا لبق هسفن وهو

 ملصاو هل اهلك اياربلا هب ملاصي نأو د هلك لامكلا نكسي نا رس هيف نآل * امدقتمو الوا اهلك ءايشالا ين وه ريصيل
 ءادعاو نيبرتغم.ام اتقو متنك متناو * تاوامسلا يف يتلا نيبو ضرالا يلع يتلا اياربلا نيب ةملاسملا هب هبيلص مدب
 نيمداع للزللو نيبيعم ريغو نيسيدق مكلشميل هتومب هترشب دسجب نالا مكحلاصو » ةئيبخلا لامعالا يف مكنهذب

 يف اهب زرك يتلا اهرمتعمس يتلا ةراشبلا اجر نم نيلقتنم ريغو نيدطوتسو ةنامالا ف نيمار متربص نأ #* همادق



 نازحا زواعم ممتاو مكلجا نم ماللاب نآلا رسو * امداخ اهل صاوب اناو تبرص يتلا ءامسلا تمعت يتلا ةيربلا ةفاك

 هللا ريبدتب صتخي امك امباخ اهل انا. تدرص ينلا + ةسينكلا وه يذلا هدسج لجا نم يترشبب هضوع ميسملا

 ءاشب نيذلا #3 هيمسي دقل نا ربظو لايجألاو روهدلا نم موتكملا رسبلا * هللا لوق ممتال مكلجا نم نة روهنم يذلأ

 نذن هب:ربغت يذلا + دجفلا اجر مكيف ميسملا وه يذلا ممالا ينزسلا اذه فرش ةورث يه ام مهفرعي نا هللا
 ادهتم“ بعتا هيدل يذلا * الماك ميسملا عوسي يدل ناسنا لك يتفونل ةمكحلا ةفاكب نيملعمو ناسنا لك نيظعاو“

 ظ *« هتردقب يف لعاقلا هلعن ميالي امك

 ظ ٠ يانلا لصفلا ظ ْ !

 يلستتل * ةرشبلاب يبجو اورصبأ ام نيذلا عيمجو ةيقداللاب نيذلا نعو مكنح يل داهج يأ نوفرعت مكديرأو

 ةمكعملا زونك رياس هيف يذلا * ميسملاو بالا هلالا رس ةفرعم يف مهفلا عانقا ةورث ةفاك ينو ةبحمب نوفلي امم مهبولق
 ينكل ابياغ يترشبب تمنك ناو ينناف * اهب مكيغطي ةعنقم لاوقاب دحا مكيلع هومي اليل هتلق اذه * ةافحخ“ ملعلاو

 اوفرصت برلا ميسملا جوسي اذا متملست امكف #* ميسملاب مكناميأ ةمارصو مكبيترت انياعم ارورسم انا مكعم حورلاب
 نوكي الا اورذحا '* ركشلا اذه يف نيلضفم متملع امك ةنامالب نيققعتمو هيلع نيتبثمو هيف نيلصاتم #* هيف
 صتخملا ال ملاعلا تاصقتساب صتخملا سانلا ديلقت ميالملا لطابلا نايغطلاو :ةفسلفلاب مكبلسيو مكيرعي نم مكدنع

 ' * ناطلسو ةساير لك سار وه يذلا هب نيلمكتم اونوكف » ادسجمتم توغأللا لامك لك نكس هيف ناف * ميسملاب
 هعم متنفد دق نإ * ميسملا ةناتخ يف ةرشبلا ايطخ دسج نم يرعتلا يف ديب ةلومعم ال ةناتخ متنتخ هب يذلا
 مكترشب ةفلغيو تاوفبلاب يتوع متنك متناو # يتوملا نم هماقا يذلا هللا لعف قيدصتب هعم متمقو ةيدومعملا يف

 هعلذقاو ادض ناك يذلا تادقتعمب انيلم بوتكملا كصلا احب ذأ # انتاوفه عيمج انل احماس هعم هللا مكايحاف

 مكتبيدي الف * هب مهحضنو ةرهاجمب مهريش تاطلسلاو تباسايرلا يوش يرع املو »* بيلصلا يف هرمسو طسولا نم
 تناك يتلا هذه * توبسلاب وا رهشلا ةرغب وا ديعلا ظحب نولفحت ام مكنال وأ .بورشم وا لوكءام يلع اذا دحا
 صوغي نأ ةكيالملا ةنايدو عضاوتلا ةجحأ اديرم ذحا هتكراشم يلع مكتنيدي ال ' * ميسملا دسحو تاديتعلا ةلظا

 تالاب هلك مسجلا هنم يذلا سارلا كسمي الو # الطاب هترشب“لقع لبق نم اهاشتم اهدهاش ام يتلا ءايشللا يف
  عيم مثم دق متلك نا # انلل ميالملا ءامنلا يمني هيف مظتنمو روردلا هنم دمتسم وه ىلا ةطبارلا باصعالابو سمللا
 ' نم #* ندت ال قذت ال سملت ال #* هتادقتعم نودقتعت ملاعلا يف ءايحا مكناك املف ملاعلا تاصقتسا نم معيسملا
 راثيا يف ةمكح مالك اهيف ينلا د ميميلعتو :سانلا اياصوب ةصتخملا اهلامعتسا يف داسفلا يلا اهلك لووت يتلا ءايشللا
 - »* ةرشبلا يلمت نع يرابلل ام ماركا يف ال ةرشبلا يلع قافشالا بنجتو عضاوتلاو دبعتلا

 كلاثلا لصفلا

 يف يتلا يف # اسلاج هللا نيمي يف ميسملا وه ثيح يلعلا ين يتلا اوبلطاف .ميسملا عم متمق اذا متنك نأو
 ريظ اذاف # هللا يف ميهسملا عم تيفخا دق مكتايحو متم دق مكنال * ضرالا يف يتلا ين ال اوتطفت يلعلا
 ملالا ةساجنلا انزلا ضرالا يلع يتلا مكءاضعا اذا اوتّيماف *.فيرشتب هعم متناو نورهظتس ذيذيحف انتايح ميسملا
  ةيصعملا بالا ىلع هللا طخغص يفناوي اهلجا نم يتلا هذه د مانصالا ةدابع وه يذلا مانغتسالا هرشلا ةيدرلا ةوبهشلا

 ةليذرلا بصغلا ظيغلا اهلك هذه نالا متنا اوحرطاف د اهيف متنك نيح ام اتقو اهيف نوفرصتت متنا متنك دق يتلا
 اوسبلاو * هلامعا عم قيتعلا ناسنالا اوعزنا اضعب مكضعب اوبذكت ال #* مكهاوفا نم اهوصقاو ميبقلا مالكلا ءارتفالا
 نكل رحو دبع يدركو يمجع ةفلغو ةناتخ يذدوهي الو انوي سيل ثيح * هتفرعمل هارب نم ةروصك ندجعلا ديدجلا

 يريخ افءاارت اونح هلنا يراتغمب قيلي امك نوبودحفلاو نوسيدقلا اهيا اذا اوسبلا * لكلا ينو لكلا يلع ميسملا



 ادد

 مكل ميسملا ممس امك امول رخآلا يدل مكدحال ناك نا مهل نيحتاسو اضعب مكضعب نيلمتح؟ # الهمت ةعادو اعضاوت

 يتلا مكبولق يف طسوتتلف هللا ةمالسو »* لامكلا طابر يه يتلا ةبعشلا اوسبلا اهلك هذه عمو #+ اوحتسا متناو كلذك
 اهنوظعتو مكسفنا نوملعت نا ةمكحلا ةفاكب ةرازغب هللا لوق مكيف نكسيلو.: + نيروكش اوتوكو دخاوب تست اهيلا مبعد
 مساب اهلك لعفب وأ لوقب هنولمعت ام لكو # مكبولق يف برلل نيمنرتم ةيناحورلا تامنرتلاو .ميباستلاو ريمازملاب
 لاجرلا اهيا * بجي امك برلا ةفاهمب لاجرلل نعضخا ءاسنلا اهيا * بالا هلل هب نيركاش اهولمعا عوسي برلا
 ابالا اهبا * برلل ايضرم اذه ناف رما لك يف مكيدلاو اوعيطا دالوألا اهيأ * نيدرمتم نهيدل اونوكت الو مكءاسن أاوبح
 يدل مدخ يف ال ةرشبلاب صنخيل امب مكتاداسل ءيش لك يف اوعيطا ديبعلا اهيا  اومتغي اليل مكداللا اوظياغت ال .

 نيمداخك سفنلا ميمص نم هولعاف هنولمعت املك» * هللا نييقتم بلق ةطاسبب اومدخا لب سانلا يضري نمك نيعلا
 ملاظلاو * عوسي ببرلا نومدخت امنا مكنال ثروملا ةازاجم برلا نم نوذخاتس مكنا نيملاع * سانلا ال برلا
 ش | * هللا دنع هوجو ةاباكت تسسيلو ملظ ام ءازج صتخيس

 ظ عبارلا لصفلا 5

 نيرهاس ةالصلا اوتباث * تاوامسلا يف ببر مكل متناو مكنا نيملاع ةاواسملاو لدعلا ديبعلا اوعنما يلاوملا اهيبا

 مكمالك * تقولا نيعاتبم جراخ نيذلا يدل ةمكحب اوفرصت #* هب ملكتا نا يلع بجي امك هرهظا يت

 مكفرعي اهلك يب ةصتخملا زومالاو * دحا لك اوبواجت نأ بجي فيك اوفرعاو ملمب ابيطم امياد معنب نكيل
 فرغال هسفن بسبسلا اذهل مكيلا هتلسرا يذلا * برلل انعم دبعلاو نيمالا مداغلا»و بيبحلا حالا سوكيشيت اهب

 يتلا رابخالا عيمج مكنافرعي امهو مكنم وه يذلا بيبحلا نموملا جلا سوميسينوا عم. #* مكبولق يزعيلو مكلاوحا
 اذا هولبقت نا اياصو متذخا هلجا نم يذلا ابانرب يخا نبا صقرمو يعم ريسالا سوخرطسيرا مكيلع ملسي # انهاه

 يل :اوراص مهو هللا كلم نودعاسم مهدحو ءالوه ةتاثحلا يوذ نم ياليه سطسيب بقلملا عوشيو #* مكيلا ءاج
 نيمات اوفقت نأ امياد تاولصلا يف مكلجأ نم ادهتجح مكنم وه يذلا ميسملا دبع سارفابا مكحتاصي * ةيزعت

 نيذلاو ةيقذاللاب نيذلا لجا نمو مكلجا نم ةريثك ةريغ هل نا هل دهشأل يناو # هللا ةيشم .ةفاك يف نيلمكتمو
 نافمن يلعو ةيقذاللاب نيذلا ةوخالا يلع اوملس * ساميذ»و بيبعلا بيبطلا اقول مكيلع ملسي + يلئوباريا يف

 ةلاسرلا متنا اووارقاو ةيقذاللا ةسينك يف ءارقت ناب اونّتعا مكدنع ةلاصرلا هذه تيرق اذاو + هلزنم ين يتلا ةعيبلاو
 . 9 اوركلا صاوب يديب مالسلا .* اهممتت نأ برلاب اهتذخا يتلا ةمدخلا لمات سوبيشرال اولوقو #* ةيقذاللا نم يتلا
 ش »+ نيمأ مكعم ةمعنلا يدويق



 لوالا لصفلا

 نم ةمالسو مكل ةمعن ميسملا عوسي برلاو بالا هلالاب ةصتخملا ةيكينولاست ةعيب يلا سواثوميتو سوناوليسو صلوب نم

 تميوفت الب نيركذتم # انتاولص يف مكركذ نيعناص امياد مكلك مكلجأ نم هلل ركشن »# انبر ميسملا عوسي نمو انيبا هلآلأ

 انملعل هللا نم نوبوبحملا ةوخالا اهيا # انيباو هلالا ماما ميسملا عوسي انبر .اجترا ربصو مكتبحت بعتو مكناميا لمت
  لثم متملع دق امك ريثك عانتقابو سدقلا حورلابو ةوقلاب نكل طقف مالكلاب مكيدل رصت .مل انتراشب نا * مكيافطساب

 ريثك نزح نأوا يف ةزاركلا لوق متلبق نأ برلا نييهاضمو انايأ نيهبأاشم مترص متناو #* مكلجا نم مكيف انرص نم
 فئه مكنم نآل # ايياخاو ةينودكم يف اونما. نيذلا ةفاكل ةودقو اموسر مترص مكنا يتح »* سدقلا حورلا رورسب
 ملكتن نا جاتحن نل اننا يتح هللا يدل مكناميا عاش دق عمنوم لك فو لب طقف ايياخاو ةينودكم يف ال برلا لوق
 نم هنبأ نورظتنتو + اقعحتو ايح اهالا اودبعتل مانصالا نم هللا يلا متعجر فركو مكنع نوربخ# مه مهنا »ع ءأيش

 0 0 يتالا زجرلا نم انذقنا يذلا عوسي تاومالا نم هماقا يذلا تاوامسلا

 ' ياللا لصفلا 00

 سيليف يف يضم اميف انمتشو انملات امل انكل # الطاب رصي مل هنا مكيلا انلخدم نوفرعتو نوملعت مكسفنا متناو
 ' سند نم الو ةلالض نم وه سيل انازع نآل * ليزج داهج# هللا ةراشبب مكيدل ملكتنل انهألاب انرهاج متملع دق امك

 ربتغملا هللا يضري نمك لب سانلا نوضري نمك ال ملكتن كلذك ةراشبلا يلع نمتونل هللا انربتخا امك لب * شغب الو
 نم اغبلط الو #» دهاشلا هللا مانغتسا ةجحأ !و متملع دق امك قيلمت مالكب نيقطان طق انرص ام. اننأل  انبولق

 انرص مكنيب اننكل * ميسملا لسر اننأ امب لقفن نا اننكمي ناك دق نا نيررخا نم الو مكنم ال ادجحم سانلا
 انل مترص مكنال انسفناو لب طقف هللا ةراشب ال مكيطعن نا انينمتو مكيلا انوبص اذكذ + اهداللا نضعت ةيبرمك ءاعدو
 نيح مكنم دحا يلع لقثن اليكل لمعن انك اراهنو اليل اننال انصرحو انبعت ةوخالا اهيا نوركذت متناو * نيبوبح# .ابحا
 دق امك »* باعم البو ةلادعبو رربت لاح نينموملا مكدنع انرص اننا هللاو دوهشلا متنا هللا ةراشب مكل انزرك
 يلا مكايا يعادلا هلل الها ةريس اوريستست نأ مكاندشانو مكانيزع د هداللا ىلسي با. لثمو مكنم دحاوك متملع
 لوق ال متلبق هلل يذلا عمسلا لوق انم متملست اذا مكنا توفت الب امياد هلل نيركاش نحن اذهلف * هدجو هكلم
 ءارظن مترص ةوخالا اهيا متنا مكنال »* نيفموللا مكيف لعفيس يذلا قيقعتب هللا لوق وه امك هللا لوق لب سان
 ' امك مكتليبق يوذ نم اهنيعب بياصملا كلت مكتباص مكنال ميسملا عوسي ةناما يف ةيذوبيلا يف يتلا هللا سيانك
 * نود داضي سانلا ةفاكلو هللا اوضري ملو نحن انودرطو مهءايبناو عوسي برلا اولتق نيذلا * ثوهيلا نم كيلوا باصأ

 امل ةوخا اي نحنف هزاجنلا زجرلا مهيلا لصو دقو امياد مهاياطخ اوممتي يكل اوصلخل ممالا بطاخن نا اننوعنمي
 يجن نأ انرثا اذهلف + ةريثك ةوبشب مكهوجو نياعن نا اليزج اصرج انصرح ايلق ال اهجو ةعاس ادم مكنم انمتوا
 انبر مادق وه متنا متسل وأ انرحخ ليلكا وا انرورس وا اناجر نم نال * ناطيشلا انعطقف نيترمو ةرم صلوب انا مكيلا
 ْ ظ * انرورسو انفرش مه متنا مكن * ”«دورو يف ميسملا عوسي



 ظ ' كلاثلا لصفلا
 يف انرزاومو هللا مداخو اناخا سواثوميت انلسراو .+ اندحو انيثاب يقبن نأ انيضترا قوشلا لمتحن مل ذا كلذلف

 * نيبوصتم اذهل اننا نوملعت مكنأل نازحألا هذه يف دحأ عدجلا اليل * مكناميأ يف مكيزعيو مكتبشيل ميسملا ةراشب
 انا لمتحا مل ىلا اذه لجا نم #* هومتفرعو راص امك نزح نا نوديتع اننا مكل انلقف انمدقت مكدنع انك امل اننال
 سواثوميت انيبلا ءاج املف * اغراف انبعت ريصيف مكبرج دق برجملا نوكي اليكل مكتبحتو مكتناما فرعال تلسرا اضيا
 يلا انقايتشا ريظن انورصبت نا نوقاتشم مكناو امياد ملاص مكدنع انركذ ناو مكتبححتو مكنامياب انرشبو مكدنع نم.
 يف متنا متفقو نأ نال شيعنس اننال * مكتناماب انتدشو اننزح ةفاك يف مكب ةوخالا اهيا انيزعت اذهلف * مكتنياعم
 * انهالا مادق مكلجا نم هب رسن يذلا جرفلا عيمج ىلع مكدع هب هللا يزاعن نأ انشكمي ركش ياو » بمرلا ةنامأ

 ميسملا عوسي انبرو هسفن انوبا هلآلاو + مكتنامأ صوقن نقتنو مكهوجو رصبن نأ راثكالا قوفي ابلط اراهنو اليل نيبلاط
 يف نحن ديازتن امك لكلل مكحبم يفو اضعب مكضعب ةبحم يف ديزيو برلا مكرثكي متناو * مكيلا انقيرط دهمي
 ةعامج عس ميسملا عوسي انبر دورو يف انيبا هلالا يدل ةسادقلا يف نيبيعم ريغ مكبولق تبثتل * مكتبح

 ظ عبارلا لصفلا >

 اوضرتو اوريستست نا بجي فيك انم متملست امك نأ غوسي برلاب مكيلا عرضتنو مكلسن يتوخا اي دعب اميفو

 انلقف انقبس امك اهلك هذه لجا نم مقتنم برلا نالرمالا يف هاخا منغتسيو مجيتي الاو .هللا نوفرعي ال نيذلا
 امنا لب اناسنا لاخي امف اذا فئاخ نمف + ةسادقلا يلا لب ةسامنلا يلا اناعد ام هللا نال * مكانرذحو
 متنا مكنال مكيلا بستكا نا ةجاح مكب تسسيلف ةيوخالا ةبعملا نع اماف * سودقلا حور مكاطعا يذلا هللا تفلاخبي
 مكلسنف اهلك ةينودكمب نيذلا ةوخالا ةعامج تلد نوملعتل مكناو د اصعب مكضعب !وبهم نأ هللا مكملع دق مكسفنا

 نأ #0 مكانيصو امك مكيدياب اولمعتو مكلامعأ اولمعتو اوتكست ناو * اريثك اهوفعاضتو اهيف اوديارتت نا ةوخالا اهيا
 نيدقارلا رمأ مكيلع وبغي نا ةوخالا اهيا رثون اسو * دحا يلا نوجاتحت الو حىدمم يزب نييناربلا يدل اوريستست

 برلا دورو يلا يقبتن نيذلا ءابحالا نون اننا برلا لوقب مكل هلوقن امنا اذه د هعم هللا مهميقي عوسي ةناماب
 ميسملاب: يتوملاو ءامسلا نم ردمب هللا قوببو ةكياللا سيير توصب هترماب هسفن برلا نال * نيدقارلا قبسن نل
 اذكهي يوهلا ف برلا لابقتسا يلا اعيمج بسلا يف مهعم فطغن .ءايحا انيقبت دق نيذلا نهن مث #* الوا نوموقي

 ظ * ةيناحورلا لاوقألا هذهب اضعب مكضعب اوزع كلذلف #* امياد ببرلأ عم نوكن

 0 سماخلا لصفلا
 انيقي نوملعت مكسفنا متنا مكنال 9 * مكيلا هبتكن نا ةجاح مكب تسسيلف ةوخالا اهيا تاقوالاو ةنمزالا نع اماف

١ 

 . قلطلاك ةتغب كللهلا مههدي ذينيح ةيطايحو ةمالس اولاق اذا مهناو * ليللا يف قراسلاك يجي اذكه برلا موي نا:
 ءانبا مكلك متنإ مكنال. * يصللاك مويلا مككرديل ةملظ يف متسل ةزخالا اهيا متناف * نوتلفني امو يلبعلا مهدي يذلا

 . ةذوخو ةبحملاو ةنامالا عرد نيسبال قفثلف راهنلا ينب نهن ذاف * اليل نوركسي نوركسي نيذلاو اليل نوماني نيدقارلا



 انلجا نم تام يذلا * ميسملا عوسي انبرب صالغلا عانصتسال لب طخسلل انلعج ام هللا نال  صالغلا .اجترا
 أبهيأ * نولمعت دق امك رخالا مكدح أ نبيلو اضعب مكضعب اوزع اذهلف * اعيمج هعم شيعن اندقر وا انرهس نأ ىكل .

 مهنوبستحتو د مكنوظعي نيذلاو برلا ةبحنل مكيف مهفوقو مدقتملاو مكيف نوبعتي نيذلا ردق اوؤرعت نا مكلسن ةوخالا
 ال نيذلا اوظعت نأ مكيلا بلطن ةوخالا اها * مكسفنا يف اوملاستو مهلمع لجا نم اريثك ةدايزلا قوف ةبحملا يف
 . دحا يزاج# الا اورذحاو #* لكلا يلع اولبمتتو ءافعضلاو ينرملا اولمتحتو مهسوفن ةريغصلا اوزعتو مهل بيترت

 اوركشا * تيوفت الب اولص # امياد اوحرفا #* لكللو صعبل مكضعب امياد ريغلا اوبلطا لب ارش رش ضوع ادحا
 < اهورقحت ال ةوبنلا * ةويفطت ال حورلا * ميسملا عوسيب مكنم اهديري ينلا هللا ةيشم يه هذه نال بطخ لك يف
 مكتلمجب مكسدقي هسفن .ةمالسلا هالاو د اودعتبا ثيبخ عون لك نمو * اهدوجاب اوكسمتو اهلك .ايشالا اونعتما
 لمعيسو مكاعد يذلا وه قداص * مّيسملا عوسي انبر دورو يف باعم الب الماك مكمسجو مكسفنو مكحور ظفحتلو
 ةلاسرلا هذه يمرقت نا برلاب مكفلحتسا #*.ةسيدق ةلبقب مهلك ةوخالا اولبق #* انلجا نم اولص ةوخالا اهيا د: هدعو
 * سيمأ مكعم ميسملا عوسي اندر ةمعن »* نيسيدقلا ةوخألا ةعامج ىلع

 + سواثوميت دي يلع تلسراو ةنيدملا انيثأ نم تبنكو نييكينولاستلل ىلا ياوالا ةلاسرلا تمت

 نييكينولاستلا يلا ةيناثلا صلوع سيدقلا ةلاسر

 لوألا لصفلا

 مكل ةمعن »* ميسملا عوسي برلاو انيبا هلالاب ةصتغملا ةيكينولاست ةعيب يلا سواثوميتو سوناوليسو صاوب نم
 وه امك مكلجا نم امياد هللا ركشن نا انيلع بجي ةوخالا اهيا * ميسملا عوسي :برلاو انيبا هلالا نم ةمالسو ٠
 انسفنا اننا ينح * اهديزم رثاكتي مكلك ضعبل مكضعب مكنم دحاو ىلك ةبكتو اهوهن ولعي مكتناما نآل هل بجوتسم .

 رهشي احاضيا * اهومتلقتحا يتلا مكنازحاو مكداهطضا ةفاك يف مكنامياو مكربص لجا نم هللا سيانك يف مكب رخافتن
 - مكتونرحت نيذلا يزاجي نا هللا دنع الدع ناك نا # متملات هلجأ نم يذلا هللا كلمل اولهوتل ةطسقملا هللا ةموكح
 بيهل رانب #* هتردق ةكيالم عم ءامسلا نم عوسي برلا نالعتسا يف انعم ةحار نينوزعملا متنا مكحنملو ٠ # انرنح

 ادبوم اكأله اهتبوقع ةلياط نودسي نيذلا * عوسي انبر ةراشب اوعيطي مل نيذلاو اهألا نونرعي ال نيذلا نم امقثدم
 ؤ تتقدص انتداهش نال نينموملا عيمج هنم بمجعيو هيسيدقب دجحيل ءاج اذا #* هتوق دجم نمو برلا هجو نم
 ةحالص ةرسم ةفاك مكيف ممتيو ةوعدلل انهالا مكلهويل امياد مكنع لهتبن اهقيقحت يف يذلا + مويلا كلذ
 انبرو انهالا ةمعنك هب متنا اضيا اودهمتتو ميسملا عوسي انبر مسا مكب دجميل » هتردقب هب ناميالا لمعو

 0 ظ 7 د جيسملا رسب

 يناثلا لصفلا

 لقعلا ةناصر نم ةعراسمب اوعرعرتت ١ د هيدل انلك انمايتلاو ميسملا خوسي ابر دورو نع ةوخألا اهيأ مكلسنو

 الو دحا مكنّيغطي الف * ميسملا موي رضح دق ناك اهب مكانبتاك انناك ةلاسرب الل لوقب الل حورب ال اوعجضنت الو
0 ْ 



 اعدي نم لك يلع عفترملاو دناعملا * ثالهلا نبا يطحملا ناسنا ناثعيو الوا قورملا يجي مل نا هنال دحاو لا
 مكدنع تنك امل يننا نوركذت اما وه هآلا هنا هتاذ ايروم هال هناك هللا لكيه يف سلجا يتح ةنايد اذوا اهللا
 هيف لعفي نآلا ذم مثالا رس نال * هل يذلا تقولا يف هنلعيا كساملا متفرع دقف نآلاو * لاوقالا هذه مكل تلق
 حورب برلا هلتقيس يذلا هل ةعيرش 12 يذلا ميثالا نلعتسي ذيديحو * الياز طسولا نم طقف كلملا ريصي نا يلا

 رياسبو #* هحلارجو هتايأو بذكلا رادّتقأ لكب ناطيشلا لعفب هدورو نوكي يذلا كلاد #0 :دورو روهظب هلطبيو همف

 .اوقدصيل ةلالظلا لعف مهل هللا لسري اذهل اهب اوصلخبل ىعلا ةبحم اولبقي ما ام لدب نيكلابلا يف ملظلا نايغط
 برلا مكبحا نيذلا ةوخالا اهيا نحن اماف د ملظلاب اوضترا لب قحلا اوقدصي مل يذلا مهلك اوناديل * بذكلا
 * قدما ىيدصتبو حورلا ةسادقب صالغلل ميدق ذنم مكراتخا هللا نال امياد مكلجا نم هلل ركشن نا انيلع بجيف
 يتلا تاديلقتلا اوكسماو ةوخالا اهيا اذا اوفق د معيسملا عوسي انبر دج عانطصال انتراشبب هللا مكاعد يذلل

 * احلاص اجرو ايدبا ءازع اناطعاو انبحا يذلا انوبا ميسملا عوسي انبرو د انلياسرب اماو انلوقب اما اهومتملعت
 * ملاص لمعو لوق لك يف مكدطويو مكبولق يلسي هتمعنب

 ثلاثلا لصفلا ظ

 نم يجن نأو * مكدنع فرش امك فرشيو برلا لوق تبني نا نيلهتبم' فنتوي اميف انع اولص ةوخالا اهيا
 * ريرشلا نم مكظفحو مكتبشي يذلا بيرلا وه قداصف »* سائلا لكل تسيل ةنامالا ناف رارشالاو نيدلاطلا سانلا

 هللا ةبحم يف مكبولق موقي برلاو د اهنولمعتسو اهب مكانيصو يتلا رماوألا متلع دق مكنا مكنع برلاب :نوقثاو نحو
 بيترت الب فرصتي خا لك نم اوضبقنت نأ ميسملا عوسي انبر مساب ةوخالا اهيأ مكيصوأو * ميسملا عوسي ربص ينو
 انزواج ام اننال انب اوهبشتت نأ مكليبس فيك نوملعت مكسفنا مكنال » انم هملست يذلا ديلقتلا يف فرصتي امو
 دحا يلع لقنن اليكل اراهنو اليل صرحو بعتب لمعن انك لب اناجم ازبخ دحا نم انلكا او * مكدنع بيترتلا
 اذهب مكدنع انك امل اننال #* انب اوهبشتتل ةودقو امسر انسفنا مكعتمنل لب ناطلس انل ناك ام اننالال * مكنم

 يف نورودي لب ءايش نولمعي 1 بيترت الب موق مكيف نا انعمس دقو د لكاي الف لمعي نأ رثوي ال نم نأ مكانيصو
 متناو #2 مهربخ اولكءايو توكسب مهلاعا اولمعي نا ميسملا عوسي انبرب مبلسنو مهيصون ءالوه لثمف د لوضفلا
 هوطلاخت الو هرمساف ةلاسرلا يف انلوق عبطي ال دحا مكيف نكي ناو #* اورجصت' الف اريخ متلع اذا ةوخالا اهيا
 لاح لك فو نيح لك ةمالسلا مكيطعي هسفن .ةمالسلا برو د#* اك هوبتاع لب ودعك ةوبستحل الو * ,يعيسيل

 عوسب انبر ةمعن »* ةلاسر لك يف هبتكا اذكهل ةمالع وه يذلا صلوب يديب مالسلا +" نيعمجأ مكعم برلأ

 * نيمأ نيعمجا مكعم ميسملا

 + انيئا يف تبتكو نييكينولاستلا يلا ةيناثلا ةلاسرلا تممت



 سواثوييت يلا يلوللا صاوب سيدقلا :ةلاسر

 لوألا لصفلا

 صلال دلولا سوانوميت ياا * انياحجر ميسملا عوسي برلا انصلخ# هلآلا ةرم اب ميسملا| عوسي لوسر صلوب نم

 يلا تييضم نا كتلءاس تنك امك # انبر ميسملا عوسي برلاو انيبا هللا نم ةمالسو ةيحرو كل ةمعن ةنامالا يف

 ربعي ال لايجا تابسنو تافارخ يلا اوغصي او # رخا اميلعت اوملعي الا اموق يصوت ناو سسفاب ميقت نأ اينودك«
 ةياهن ناو * ةنامالا يف يذلا هللا ريبدت يشنت نا نم رثكا تاثاحبتسإو تارجاشم يثشت نا اهب يلوا يتلا اهادم
 موق اهم بداخ ينلا بقانملا هذهو د اهيف ةاءارم ال ةناماو ةعلاص ةريصبو يتن بلق نم ةبعملا يه ةيسولا

 ءايشألا يأ نع الو اهنولوقي يتلا 2 نوهقفي ال مهو نيملعم ةعيرشلل اونوكي نا نيديرم #* لطاب مالك يلا اوسكعناو
 عضوت مل ةعيرشلا نا هملعاف اذهو + اهضرتفمب دحا اهلمعتسا نا ةديج ةعيرشلا نا ملعن نحنو #* اهتجحح نوققحي
 يلتاقل مهتاهماو مهءابا نيبراصلا نيسندللو ربلا نيمداعلل ةاطخلاو نيقفانملا» نوعضخ# ال نيذللو ةمثلل لب قيدصل
 صتخملا # يناعملا ميلعتلا دناعت يرخا ةليذر ةياو نينياغلل نيبوذكلل ةروكذلا .نيعجاضملل ةانزلل * سانلا

 قيدصت مدعب .اذه تلعن يننآل كتجحر ينكل امتاشو !دبطضمو ايرتفم االوأ ناك نم ه#* هتمدخ يف لعج كدا انيما

 ةفاكلو لوقلا قداص * معيسملا عوسيب اهتحنم يملا يتبحتو يتناما عم انبر ةمعن اريثك تديازتف * تلبج نأ
 يل تجر اذه لجا نم ينكل # وه انا مبلوا نيذلا ةاطخلا صلحت ملاعلا يلا ءاج ميسملا عوسي نا الها لوبقلا
 كلملو + ةيدبالا ةايعلل هب اونموي نأ نيعمزملل اهسرو الاثمت هتانا لوط ةفاك ميسملا عوسي عضوي مهنم لرالا ف

 هذه سراثوميت يدلو اي # اقح روهدلا دابا يلا .دجهملاو ةماركلا هل هللا هدحو ميكحلا يري الو يلبي ال يذلا روهدلا
 ةهلاص ةريصبو ةناما ايواح #* سيفنلا دنجعتلا دنجتت نإ كنع ةمدقتملا تاوبنلاب ةصتخملا كعدوتسا ةيصولا
 ناطيشلا يلا امهتعفد نيذللا سردنسكالاو ساناميا مهنم نيذلا # ةلامالا نع اوقرغ موق اهدعبا امل يتلا
 : | * ايرثفي الف ابدويل

 يناثلا لصفلا 0

 نم ميلك سائلا لجا نم تايزكش يناثم تاعرضت تاولص تابلط لمعت نأ .يث لك لبق ١ذأ كلساو

 * ةقالطلاو ةيببلا ةنايدلا ةفاكب نكاسو باه رمع يف مبميقتل ةميسجلا ظوظحلاو ةهابنلا يوذ عيمجو تاولملا لجا
 دحاو هلإلا نال * نولبقي قحلا ةفرعم يلاو نوصاخي سانلا ةفاك ديرملا # انصلحن« هلالا ماما لوبقمو ديج اذهف
 فلس تاقوا يف ةداهشلاب لكلا نع ءادف ضوع هتاذ لدابلا * ميسملا عوسي ناسنالا دحاو سانلاو هللا طيسو

 : يلصي نارثواو * قحلاو ةهنامالاب ممالل اماعم بذكا الف اقح لوقا الوسرو اهل اريذن انا تلعج يتلا + اهديدعت

 ةاشوم ةلحب نبتاذ نيشوي ءاسنلا ديرأ كلذكو » راكتفاو ظيغ الب ةراب ايديا نوعفري نا ناكم لك يب لاجرلا
 نلمجت نا تادعاولا ءاسنلاب قيلي امب لب :* رخاف بوب وا رهاوجاو .ولوللاب ل بهذلاو ريافصلاب ال ةفعلاو ءايعتسالاب
 رماتت الو ملعت نا ةءارما رما. تسسلو ده عوضخلا ةفاكب توكسلا ين ةءارمالا ملعتتلو + ةحلاصلا لاهالاب نهتدابع
 يف تيلصح تيغط امل ةءارمألاو غطي مل مداو #* اوح مث اليا لبج مدا نآلا * توكس يف. نوكت لب لجر ىلع

 * ةفعلاب ةسادقلاو ةيحعلاو ةنامالا يف سبث نا دإوالا ةدولوب صلغتسو ه ةيصعملا
 له



 ظ كلاثلا لصفلا |

 2 ةدحاو ةءارمأ لجر اصقان ال فقسالا نوكي نأ اذا يغبنيف د اليلج الع يبتشي ةفقسا يبتشي نم لوقلا قداص
 امصاخم ال اعيدو لب همالكب احراج ال رمغلا نم ادساتسم ال  ميلعت اذ بيرغلل' ابحم عرولاب انيزم افيفع اظقيتم
 فرعي ام دحا ناك ناف * ةبذهملا ةهازنلا ةفاكب هتعاط يف دالوأ هل انسح هلزنم ريبدتب اميق * ةضنلل ابحم ال
 ةيانج يف طقسيف فلصتي اليل ةنامالا يف ةديدج ةسرغ !١ ,ننوكي الو + هللا ةسيئكب متهي فيكف هلزنم ةسايسب موقي

 * لاعحتلا ضو رييعتلا يف طقسي اليل ةنسح ةداهش هل نودهشي ةعيبلا جراخ نيذلا نوكي نا بجو د لاعلا
 ةنامالا رس مهل + ايبقتسم مهبسكت نوكي الرمغلا ةرثك يلا اوعنج# الو نيمالك يوذ ال نيبذهم اذكه ةسمامشلا نكتلو
 تامومن ريغ تدابذهم نكيلف ءاسنلا كلذكو « ةلز الب مه ذا اومدضيلف مث الا اويهتميلف ءاله * ةيقن ةريصب يف
 * انسح مهزادمو مهدالوأ ريبدتب نيميق ةدحاو ةءارمأ يود الاجر ةسمامشلا نكيلو ,يش لك ين تاقتث تاظقيتم

 * ميسملا عوسيب ةنامالا ين ةليزج ةلادو ةليلج ةجرد مهسفنال نوعنطصي انسح ةسمشتلا نومدخ# نيذلا نال
 هللا تيب يف فرصتت نأ بجي فيك ملعتلف تاطبا ناف د اعيرس كيلا يجملا الموم كيلا اهبتكا ظافلالا هذه
 ةرشبب رهظ هلالا ةنسصلا ةنايدلا رس ةماسجب اهب ركذ بقانملا هذه # ةتدعاقو قحلا دوع يحلا هلالا ةسينك وه يذلا

 آ * ديجصتل يقترا ملاعلا يف هب نموا ممالا يف هب زرك ةكيالملل رهظ حورلاب يكز .

 عبارلا لصفلا ظ
 رهاظتب * نجلا ميلاعتو ةلضم حاورا يلا نوغصيف ةنامالا نم موق قرمي ةريخالا ةنمزالا يف نأ ارهج لوقي حورلاو

 قحلا نيفراعلاو نينسوملل هللا اهقلخ ينلا ةمعطالا نودعبيو مييوزتلا نوعنمي  مهتريصب يف نييوكم ةبذاك لاوقا
 هللا مالكب سدقي هنال * اليذرم ركشب لمعتسم .ءيش سيلو نسح هللا عادبا لك نآل #* ركشب اهولمعتسيل
 ميلعتلا رماواو ةنامالا لاوقاب انيزتم اليلج امداخ ميسملا عوسيل نوكتس ةوخالل اهتعدوا اذا .هذه * لاهبالابو
 ةضايرلا ناخ # ةيعبلا ةنايدلا يف كتاذ ضور ةيزياجعلا ةسندلا .لاوقالا نم فعتساو #* هتعبتا يذلا سيفنلا
 ةرضاحلا ةايخلا دعوم اهل ذا رماو تمقو لك يف ةعفان يه ةنسحلا ةداجعلا اماف ةريسي ةدم ةعفان ىه ةينادسجلا
 يلا هلالا يلع انذكوت اننال ريعنو بعتن لاخلا هذهل اننا * بجوتسم لوبقلا ةفاكلو قداص لوقلا نأ" : ةرظتنملاو
 نيئموملل رص نكل كتلثادخب دحأ ننوهي الو * ملعو اهب صو هذه » نينموملا اميس 2 سانلا ةفاك صلخ# وه يذلا

 ةءاارقلا يلا غصا يجا نا يلا د ةراهطلا يف ةنامالا يف حورلا يف ةبحملا يف فرصتلا يف مالكلا يف اسايقو ةودقو امسر
 سردا # ةيسوسقلا يديا عضوب ةوبنب ابتيطعا ينلا .كيف يتلا ةمهوملا يف يناوثت الو د ميلعتلا يلا ةيزعتلا يلا

 تلعف ١ذا كناف اهتباثو ميلاعتلا موادو كتتاذ ظفحا # ارهاظ.اهلك اهيف كححاجن ريصيل نك هذه يف بقانملا هذه

 سماخلا لصفلا 00 ٠

 . * ةراهطلا ةفاكب تاوخاك باوشلاو تتادلاوك زياجعلاو * كتوخاك بابشلاو كل با لثم هقلمت لب اخخبش عرقت ال.

 ةدابع اولمج# نا اللا اوملعتيلف دالوا دارا وا دارا نهتدحال نكي ناو * لمارا قيقعتل نه يتاوللا لمارالا مركا

 دقف ةديحوو ةقيفحلاب ةلمرا يه يتلاف  لوبقم هللا ماما اذه ناف ةافاكملا فونص مهدادجا نوضقيو مهلزنم
 * ةيح تناك نلو تمتام دقف ةفاصقلا ةرطبلا اماف د اراهنو اليل تاولصلاو تابلطلا يلع ةفكعنمو هللأ يلع تلكوت

 ةنامالا دحج دقف هلهاب اميس الو هب صتخ# نمب ينتعي ام دحا ناك ناو .* نيصقان ريغ اونوكيل اهب صو رمارالا هذه

 دوهشم #* دحأو لجر تاد هنس نيتس نع لقا اهنس نوكت الف ةسامش تريتخا اذا ةلمرالاو * رفاك نم رشا وهو

١ 
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 نيسيدقلا مادقاأ تلسغ تناك نا ءابرغلا تفاضا دق تناك نا انسح اهداللا تبر دق تناك نا ةعلاص لاهاب اهل
 نهناف تاثدحلا لمارالا نم فتعاو + ملا لمع لك يف تبعت دق تنناك نا نيمومغملل تنزعحت دق تناك نا
 * ةلوالا ةنامالا نفلاخ نهنال يانج نها كلذ ريصيف * نجوزتي نأ نرثوي ميسملا فالخب ةوهشلل نيخارت اذا
 * بجت 2 امب تاملكتم تايلوصفو تارادهمو لب طقف .تالاطب سيلو تاتويبلا تالاوج تالطب نملعتي اذه عمو

 اميف اموق نآل * فرق ينعمب ةدحاو ةجح او دناعملا نيطعي الو اتويب ندسيو ادالوا ندليو نجوزتي باوشلا ديراو
 ةسيدكلا موقتل نهب ةسينكلا لقثتت الو نهب اوميقيلف لمارا امبل ةنموم وأ نموم يأ »* ناطيشلا ءارو اوداح يغم
 يف نوبعتي نيذلا اميس الو ةفعضم ةماركل اولهويلف انسح مهفقوم مدقتملا سوسقلا * لمارا قيقعتب نه يتاوللاب
 الا سيسق يلع ةياعس نلبقت ال # هترجا ىمتسم لعافلاو اسراد اروث ممكت ال لوقي باتكلا نآل # ميلعتلاو مللكلا
 دهشا # افوخ بعشلا يقابل لصحي يتح ةعامجلا ماما نويطخي نيذلا سِبو * ةثلث وا نيدهاشب نوكي نا
 نلمعت الو مكح غيز البو مج الب رماوالا هذه ظفحت نا نيراتخملا ةكياللاو ميسملا عوسي برلاو هللا ماما كيلع
 تكتاذ ظفحا' ةيبنجا اياطخ نكراشت الو ةعراسمب دحا ىلع تلدي نعضت ال * تفلس دق يوكش ينعمب .ءايش
 اص سانا اياطخ #» ةرئاكتمللا كلضارماو كلتدعم لحا نم ةريسي ةرمخ لمعتسا لب اضيا ءام نبرشت الو # ارهاط

 لاهتالاو يه اهحوضو افلاس ةحلاصلا لامعالا كلذكو # مهاياطخ مهعبتت موقو ةنونيدلا يلا مهمدقمت اهحوضو فلس دق
 * متكنت نأ نكمي ام رخا ينعمب يه يتلا

 . .يرتفي اليل نيبجوتسم ةماركلا ةفاكل مهتاداس عيمج اوبستحيلف كالمتسالا رين تمت ديبع مه نيذلا عيمج
 نيذلا نال راثكاب مهومدختلف لب مه مهتوخا 'مهنال مهب اونوبي الف نيدموم ةاداس مهل نيذلاو . * هميلعتو هللا مسأ يلع

 انبر لاوقا يلا نيندتسي الو رخآ اهيلعت ملعي نم # مهيزعو رومالا هذه ملع نوبوبحتو مه نوئموم ناسحالا نورزاوي
 وه لب ءايش فراع ريغ بفلصت دق كلذف # ةيهبلا ةنايدلاب صتخملا ميلعتلا لاو ابتبفاع ةصحملا ميسملا عوسي
 ,تاسلاج“ ماود # ةيدرلا نوئظلا ءارتفالا كحفلا دسحلا ريصي اهنم يذلا مالكلا تراعمو تناثاحبتسالا ءادب ميقس
 ةدابعلاف # ءاوه لثم نم دعتبا ارجتم ةنسعلا ةدابعلا نا نونظي ذا قحلا نيمداعلاو لقعلا نيدوسفملا ساخلا

 هنم جرغن اننكمي ام هنا مضاولا نمو ءايش ملاعلا يلا كرون مل اننل #* يه ةديافلا ةميظع ةراجت ةعاقلاب ةنسعلا
 ال ةريثك تاوهشو خمثو ةنحك# يف نوطقسي اونغتسي نإ نورثوملا اماف #* اهب فتكنلف ةيطغاو ماعط انل كاف # ءايش
 اهيلا قات امل يتلا اهلك رورشلا ةمرق يه ةضفلا ةبحم نال .* ةكلبتلاو ةدابالا يف سائلا قرغت يتلا ةرلضو اهيف لقع

 ابييلا ىتلا ةدلاغلا ةايعلا ماستو سيفنلا ةنامالا داهج دهاج د ةعادولا ربصلا ةبحتلا ةنامالا دبعتلا نسح لدعلا

 عوسي انير روهظ يلا ةصقان ريغو ةسند ريغ ةيصولا ظفحت نا * ليلجلا فارتعالاب يطنبلا سطاليب دبع يلع دهش
 .اقبلا يواحلا # بابرالا برو كاولملا كلم هدحو رداقلاو طوبغليا ةدودحفلا هتاقوا يف هحسشوي يذلا #* ميسملا

 * نيعأ ةدبوملا ةزعلاو ةماركلا هل يذلا هاري عيطتسي الو سانلا نم دحا هرصبي مل يذلا هنم يدي ال ارون نكاسلا هدحو
 ' انل بهاولا يملا هلالا يلع اولكوتي لب ضماغ ءانغ يلع اولكوتي الو مهنهذ اولعي الا رضاحلا رهدلا اذه يف ءاينغالا ّصوا
 * مهلاء يف نيكراشم اطعلا ءايهسا اونوكيو ةعلاصلا لاهالاب اونغتسيو احالص اولمعيلو * عتمتلل ةعسب ءايشالا ةقاك
 لاوقالا ضح داو هعيدولا ظفحا سوالوميت اي. * هيدبالا ةايدلا اوملستيل فئتوملا رهدلا يف اعفان اساسا مهسفنل نينزاخ

 :: نيما مكعم ةمعنلا ةنامالا نم اوباخ مهتاذ موق اهب دعو امل يتلا #* اهبقل بذاكلا ةفرعملا تامواقمو ةسندلا ةلطابلا

 * ايجورفا ند. ما يه يتلا ةيقذاللا ةنيدم نم تبتكر سوائوديت يلا يلولا ةلاسرلا تمت



 سواثوميت يلا ةيناثلا صلوب سيدقلا هلاسر

 ظ ظ | لوالا لصنلا ْ ْ آ
 سرائوميت يلا * ميسملا عوسيب ةحونمملا ةايحلا دعومب ةصتخملا هللا ةيشمب .ميسملا عوسي لوسر صلوب نم

 يدادجا ذنم هدبعأ يذلا هللا نا 2 * انبر ميسملا عوسيو بالا هلالا نم ةمالسو ةيحرو كلل ةمعن بيبحلا دلولا
 ركذتم كرصبا نا اقاتشم ج# اراهنو اليل عطقنم ريغ يتاولص يف يدنع كركذ نال ركشو ةنم يلع هل ةيفاص ةريصبب
 كتدج يديول يف الوا تنكس يتلا ةءاارملا ةدقافلا كيف ينلا ةنامالا ركذ اذختم # احرف يلتما يكل كعومد
 هللا ةبهوم ران مرضت نا كراكذا رركا ببسلا اذه لجا نم انأو #* اضيا كيف اهنأ قئاو ناو كلما يكينوا يفو
 نم 1نا فئات الف * فئفعتو ةبحتو ةوق حور لب ةنابج حور اناطعأ ام هللا نال * يدي عضوب كيف يه يتلا
 ةسيدق ةوعد انايا يعادلاو صلخملا # هللا ةوقب ةصتخملا ةراشبلا يف اقشلا مزال لب هريسا انا ينم الو انبر ةداهش

 اوه ميظع »* ةيرهد نينس لبق ميسملا عوسيب اهانيطعا يتلا هتمعنو هتينب صتخ# امك لب انلاغا ميالي امك
 يتلا * يلبلا دقفو ةايحلا هتراشبب رانو توملا لطب نيح انصلحخ» ميسملا عوسي روهظب نآلا ترهظ دقو فرتعمو
 © تفرع دق يننال لجأ نل ينكل بعاصملا هذه يب لحت ببسلا اذهلو # املعم ممالو الوسرو اهل ازراك انا تلعج
 لاوقالا نم هب قذتحت مسر كل نكيلو #* مويلا كلذ يف يتعيدو ظفح# نا ريدق هنا نقوم انأو تنما. نمب
 نكاسلا سدقلا حورب ةسيفنلا ةعئدولا ظفحا #* .ميسملا عوسيب ةحونمملا ةبحفلاو ةنامالاب ينم اهتعمم يتلا ةعيدحتلا
 يطعي * سناجومراو سويليجبف مهنم نيذلا ايسألا دلب يف نيذلا ةفاك ينع عجترا دق نأ اذه تفرع دقو #* انيف
 ةيمورب لصح امل هنكلك * يتلسلس نم يعتسا ملو ينح“ ةريدك رارم هناف سروفيسينوا تيب لها ةجر برلا
 ينمدخ ناك نم عيمجو مويلا كلذ يف برلا ندل نم ةمحر دج نأ برلا هيطعي #* يدجوو صرح ينبلط
 0 ْ » لضصفأ هفرعت تمننأ سسفاب

 يناثلا لصفلا ظ

 كلت نيريثك دوهشب ينم ابهتعمس يتلا رارسالا» * ميسملا عوسيب ةحونمملا ةمعنلاب ديات يدلو اي اذا تناف
 * ميسملا عوسيل بيغ يدنمك اقشلا تنا لمتحاو #* نيرخا اوملعي نا ءانكا نونوكي تاقث سانا دنع اهعدوأ

 ناف هلوقأ اميف انطفتم مهفت # الوا رامثألا لمعتسي نا هل يغبني بوعتملا حلافلاو * ناهجلا ضرتفمب دهاجس مل

 ,يش لك يلع ربطصا اذهل + ديقتي اه هللا مالك نكل دويقلا يلا رشلا لعافك ابيف يقشلا دبكتا يتلا * يتراشبب

 انتم نا اننا لوقلا قداص + يدبالا دجملا عم ميسملا عوسيب حونمملا صالخلا مهو اولانيل نيفطصملا لجإ نم

 ساكعنال عفان ريغ .يشن يف مهمالكب اويراحني الا برلا ماما مهيلع ادهشم #* عيطتسي نل هسفن ركني اماو انموم
 نم فتعاو # هيف ديز ام قا لوق نع اعطاق ايزاخ ال العاذ ابردم هلل كتتاذ فتت نا صرحا #* نيعماسلا
 * سوطيليفو سواناميا مهنم نيذلا ةلكالك يعرم هل مهلوقو #* اريثك اوشنتو تاقافن مهنتسف ةسندلا ةيواخلا لاوقالا
 فتو دق ديطولا هللا ساسا نكل * ام موق ناميا اسكعو اهنوك فلس دق ةمايقلا نا نيلياق قحلا نم اباخ نيذلا



 مظعالا تيبلاو *« برلا مسأ يهسي نم لك ملظلا نم دعتبيلف هل مه نيذلا فرع دق برلا متاعلا اذه هيلع اتباث

 نم دحأ ربطي ناف * ةناهالل اهضعبو ةماركلل اهضعبو ةيفزخو ةيبشخ يناواو لب طقف ةيضفو ةيبهذ يناوا سيل هيف
 , برها ةيبابشلا تاوبشلا * ادعم ملام لمع لكلو اميالم هديسل هلامعتساو اسدقم ةماركلل ءانا نوكيس هتاذ ياله

 ةقياملا تاثاحمتسالاو * يتن بلق نم برلاب نيثيغسملا عم ةمالسلا ةبحملا ةنامالا لدعلا ءاغتبا يف عساو اهنم

 . لك يلا !ددوتم نوكي لب مصاخمت هليبس ام برلا دبعو ده مياصخ نجتنب نهنا املاع اهنم فعتسا بدالا ةدتافلا

 نم نوقيفتسيف  قحلا ةفرعمل ةبوت هللا مهيطعي لعل هتعدب نيدناعملل ابدوم ٠ * ,وبسلا المتهم ميلعت اذ سانلا
 * هتيشمل مهصنتقا دق لا لاحفلا ن

 كلاثلا لصفلا

 ةاتع ةضفلا نيبح# مهتاذ نيبح مهيف نركي سانلا نال * ةبعص تاقوا بسصتنت ةريخالا مايالا يف نأ اذه ملعاو

 ريغ نيكسام ريغ نيمومن مهل دهع ال نيددوتم الو * نيراب الو نيروكش ريغ مهيدلاو نيقياع نييرتفم نيربكتم
 ةروص ممل # هللا مهتبح“ نم رثكا تاذللا نوبح نيفلصتم نيمجحبتم سيعفاد * نيبكت ريغ .مللصللو نيسينأ .

 نوبتسيو لزانملا يف نوصوغي نيذلا مه يالله نم نآل * مهضحدا ءالوبف اهتوق نودحاح مهو ينسحلا ةدابعلا
 يلا نابقي نا طق تاعيطتسم ريغو امياد تاملعتم # ةنولتم تاوهش يلا تاداقنم اياطغلل تامينلم تايسن

 ال لقعلا ودوسفم سانا * قحلا نودناعي ءالوهر كلذك يسوم اومواق سيربمايو سيئناي نا امك» * قحلا ةفرعم
 :* كينيد ةهافس تربتشا امك ةسصاو لكلا دنع نولتس مهتلاهج نال اريثك اوحمخ“ نإ مهنكل #* ةنامالا ينعمب مهل ةربخ

 فو ةيكاطناب ينتباص يتلا يمالا يتاداهطضا د: يربص يتبحع يلهمت يثناما يتين يتريس يميلعت عبتاف تننا اماف
 يهب نبدنب اوشيعي نأ نيديرملا ةقاكو 3 برلا يذقنا اهتفاك نحو تلمثحا تاداهطضا يأو ةرطمسيلو ةينوقيا

 يف تننا تمبثاق * نيلاضو نيلضم لاح رشا يف نوح“ ةرحو ءاثبخ ساناو * نودهطضصي ميسملا عوسيب
 ةليلجلا بتكلا كتياوفط ذنم تفرع دق كناو # ابهتملعت نمم املاع اهيلع تنمتواو اهتملعت يتلا بتانملا
 ئيدوتلل ميلعتلل. عفان ةمسنلا يهالا باتك لكو - * عيسملا عوسيب ةحونمملا ةتامالاب صالغلل كمكعت نا ةردتقملا

 * ملاص لمع لكل ابهاتم الماك هللا ناسنا نوكيل * لدعلا يف. يذلا بدال فيقئتلل

 عبارلا لصفلا

 زركا  هكلمو هروهظ يف يتوملاو ءايحالا نيدي نأ ديتعلا ميسملا عوسي برلاو هللا ماما اذا كيلع انا دهشاف
 نوكيس نآل #* ميلعتلاو لهمتلا ةناكب زع رهتنا صبو نسح الو بقرتلا هيف نسح تمقو يف هتغب مهبقرتو لوقلا
  مهعمس نودريو »* ميعمس نوكح» نيملعم مهتاوهشب صتخ# امك مهل نوعمجت لب يئاعملا ميلعتلا نولمتححي ال اتقو
 ققخو رشبم لمع لمعا اقشلا دباك تاقوالاو رومالا رياس يف تننا ظقيتف »* تافارغلا يلا نوعنجسو قدا نع
 يعسلا تممت دق نسعلا داهجلا تدهاج دقو . + ينارصنا تسقو يب فقو دقو يحضا اذناه ينناف * كتمدخ
 سيلو لدعلا يفاقلا برلا مويلا كلذ يف هينيصقيس يذلا يل دعم لدعلا ليلكأ نالا ذنمف ةنامألا نظفح دق

 نألا بحأ دأ ينكرت دق نايمد نان * اعيرس يلا يم نا رداب * ةروهظ اوبحأ نيذلا عيمجلو لب طقف يأ ٠

 صقرم ذخ يعم هدحو اقول #* ايتاملد يلا سطيتو ةيطالغ يلا يضم سكسيرف ةيكينولاسات يلا بصهذو رهدلا اذه

 دنع اذاوارطاب اهتكرت يتلا ةينولفلا * سسفا يلا هتلسرا دق سوكيشيت * يتمدغل ملصي هنال كععم هرضحاو
 هيضقي ةرينك ارورش نارا دق سامنلا سردنسكالا + ةيقوقرلا اميس ال تاجردملاو كععم اهبلجا كيم“ يف سبرك
 مهنكل دحل يعم رضح ام لوالا يراذتعا-يفو # ادج انلاوقا مواق دق هناف هنم تما ظفحتف  هلاها ريظن برلا
 ابلك ممالا عمستو يب ةراشبلا لمكتت اميكل ٍندياو يب فنو برلا نكل ه ابنذ كلذ مهل بسح ال ينكرت مهلك



 دابا يلا دجملا هل يذلا يوامسلا هكلم يلا ينصلختلو ثيبخ لمع لك نم برلا ينيجنياسو  دسالا مف نم تيجو
 هتفلخ سوميفورط سويئنرق .يف يتب سوطسارا * سوروفيسينوا لزنمو اليكاو اليكسيرب يلع 8 » نيما روهدلا
 * مهلك ةوخالاو 85 سونيو ن سندوبو سلوفوأ كيلع ملسي يتشلا لبق يجآ نأ صرحا د نطيلم يب اضيرم
 * نيمأ مكعم ةمعنلا كلحور عم ميسملا عوسب برلا

 سسنا يلع افهسا ا لعج دق ناكو ةيمور ةنيدم نم تمبتكو ساثوميت يل ةينادلا ةلاسرلا تسمت
 ++ ةينأث ةعفد. ةيمور كلم رصيق نران ةرضحا صلوب فقو نيح

 لوألا لصفلا

 + ةيهبلا ةنايدلاب صتخملا ىعلا ةفرعمو هللا ييفطصم ةناماب صتخي امك ميسملا عوسي 52 هللا دبع صلوب نم
 ةراركلاب ةدودعملا هتاقوا يف هتملك رهظاو" * ةيرهد نينس لبق قداصلا هلالا اهب دعو ينلا ةيدبألا ةايهلا ليماتب

 كل ةمعن ةيمومعلا ةنامالا ميالي امب صلاحتلا دلولا سوطيت يلا  انصلحم هلالا ةرماب اهيلع انا تنمتوا يتلا
 ةصقانلا رومالا موقتل شطيرقاب كتفلخ لاهل هذهل *  انضلخ# ميسملا عوسي برلاو بالا هلآلا نم ةمالسو ةيحرو

 ريغ نينموم دالوا وذ ةدحاوهةءارما لجر ةلز الب نوكي نم * انا كل تمسر امك اسوسق ةئيدم لك يف ميقتو

 ال هلل نامرببق هنا امب هل ةلز ال نوكي نا هل يغبني فقسالا نال * نيعضاخ ريغ وأ ةوهشلا مهن بلثب ىيفورتتم
 افيفع مالصلل ناو ءابرغلل ابحت نكل * هبسكم ابقتسم ال همالكب احارج ال رمغلاب ادساتسم الو ابوضغ الو ايتاع نوكي

 جبويو يناعملا ميلعتلاب يزعي نا ارادتقم نوكيل ميلعتلاب صتخملا ىداصلا مالكلل امزالم # ايمتحم اراب الدع .
 + ةناتميلا نم نيذلا اميس الو مهزييمت ايغاطو مهلوق الطاب نوعضخي ال نوريثك موق دجوي دق نال * نيرجاشملا
 هب مىيبقتسم ةلياف-لجءا نم هركذ بج ال امب نوملعي ذا اهتلمج# لزانم نوسكعي نيذلا اومكبي نأ بج نيذلا

 ةدابشلا ةذله ةيولخ نولي ةيدر سوحو امياد نوبذك نيشيطيرقالا نأ صاخ. مهل يبن مهنم دحأو لاق دقو

 سائلا اياصو يلاو ةيذوهيلا تافارملا يلا اوغصي الو # ةنامالا يف اوفاعيل ةرافجب مهخبو ببسلا اذبلف يه ةقداص

 مهلقع لب رهاط ,يش. مهل سيلف نورفاكلاو نوسندلا اماو نيرهاطلل ةرهاط ابلك ءايشالا نل علا نيدارلا
 لمع لك يو نويصاعو نولودرم مهف هنوركني مهلامعابو هللا نوفرعي مهنا نوفرتعيو - * 32 سنتا دي

 يناثلا -لضفلا ١
 ين ةيعملا يف ةنامالا يف نيفاعم نيفيفع نيظقيتم نونوكي :حويشلا #* يفاعملا ميلعتلاب قيلي امب ملكت تمناف

 + ميلعتلا تانسح رمغلا ةرثكل ىتدادبعتسم الو تامامن ال اهتقابل ةليلح :ةيجش تاذ نكي رياهعلا كلذكو + ربصلا

 نيلاجرل تاهلام تاربدم تارهاط تافيفع * .سهدالوا تاداو نهلاجر تاداو نكتلف ايابصلا باوشلا نعد



 ءايشألا لك يف كتاذ ميعنمت نأ  اوفعي نا ببابشلا ىلا ببسلطا كلذكو # هللا لوق يلع يرعفي اليل تاعضاخ
 يذلا ندامملا لجبل اناعم املك + يلبلا ةمادعا ةبيذهت ةداسفا ةلازا كلميلعت يف مهعنعتر ةحلاسلا لامعالل .اهسر
 اونوكي الو ءيش. لك يل مهنوضريو نيعضاخ مهتاداسل نونوكي ديبعلا» * انع هلوقي ملاط لوق هل نوكي ال نا افيازاب
 ترهظ دق نال * انصلمخ“ هلالا ميلعت ءايشللا ريام ين اونيزيل .ةعللصلا ةقفلا ةفاك نوحشوي لب نيسياخ الل # نيبواج#
 اذه يف شيعن ةيملاعلا تداوهشلاو قاغنلا انيابو اندحج اذا يكل انايا ةيهوص. +* سانلا ةفاك ةصلخ#ا هللا ةمغن
 > * ميسملا عوسي ادصلمسو ميظعلا هلآلا روهظو طوبغملا اعرلا نيرظتنم * سمح نيدتبو لقعلا بزذهبو سغتعب رهدلا

 ملكت هذهب * ةنسهملا لامعال ارياغم ابذهتم اليزجح ابعش هتاذل ربطيو مثأ لك نم انيدتغيل انع هتاف لذب يذلا
 ْ * دحأ تلب ننوهي الو ةردابملا ةفاكب يبو زعو

 ظ .ثملاتلا لصفلا ظ

 نويرتفي الو * نيموستم ملام لمع لكل نونوكيو مهل نوفعذيو تداطلسلاو تااسايرلا يوذل اوعضخ نا مهركذاو

 امهف نحن انك ىق اننال # ةعادولا ةفاك نيعمجا سانلا يدل نيعضوم نيعيدو نينمصاخ“ ريغ نونوكيو دعا .يلع

 نحن اهانلمع يتلا لدعلا يف يتلا لامعالا لبق نم ال #* هفطعتو انصلخم# هللا ةمعن تربظ املف # اضعب انضعب
 عوسيب ةعسب انيلع هبكس يذلا * سدقلا عورلا .هيدجتو ةىالولا ةداعا ميم انصلخ هتمحرب صتخ# امب لب

 لوقلا قداص # ةيدبالا ةايعلا ليماتب صتخ ام نوثراو ريصن كلاذ ةمعنب انيكزت ذا يتح # انصاخ« ميسملا
 يه هذبف ةنسعلا لامعالاب مامتهالا نومدقي هللاب اونما. دق نيذلا نوكي نا .ءايشألا هذه يف تمبثت نا كديراو
 فتعا ةيعرشلا تارجاشملاو هتداكحامملاو بسنلا باسحو ةقياملا تاثاحبتسالاو #* سانئلل ةعفانو ةعلاصلا لاعالا
 دق اذه لثم نا املاع #* هنم فعتسا ةيناثو ةلوا ةظع دعب يقيتارالا لجرلا + ةلطابو ةعفان ريغ اهناف'اهنم
 يلا يلا يجت نا ردابف سوكيشيت وا .ساماترا كيلا تلسرا اذاو #* هتاذب هسفن نايد نوكيو يطخو جوعت

 ملعتلو * .2يش. امهزوعي اليل اعيرس امه زهج سوللباو  ليكولا ناينز #* تلانه يتشا نا ترثا دقف سلوبوكين
 مهلك يعم يذلا كيلع ملسي د نيرمثم ريغ اونوكي اليل ةيرورصلا يياوحلا يف ةحلاصلا لاعالا اوتباثي نا انباحصا
 ٠ .* نيمأ مكلك مكغم ةمعنلا ةناماب اننوبح# نيذلا لبق

 * .سيلوبوكين نم تمبتكو .سوطيت يلا ةلاسرلا تممت

 نوييليف يلا صلؤب سيدقلا هلاسر

 لوألا لصفلا ظ

 سوبيشراو ةبيبحلا ايفبا يلاو #* انرزاومو انبيمح نوميليف يلا خلا سائوميت نمو :ميسملا عوسي ريسأ صاوب نم
 يبلال ركشا #* ميسملا عوسي برلاو انيبا هلالا نم ةمالسو مكل ةمعن * كلزنم يف يتلا ةعيبلاو انعم رنيتملا
 ةعامجاو .ميسملا عوسي برلاب .كلل .يتلا ةنامالاو ةبحفلاب تنعمس دق هنا * يتاولص يف كركذ اروكم امياد
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 دق نال * ميسملا عوسي يدل انب هتلع يذلا لصلا ةفاك ةفرعمب ةلعاف كنناما ةكرش ريصتل د نيشيدقلا
 ميسملاب يل لا اذهلف + جالا اهيا كب تمحينت دق نيسيدقلا اشح نال كانيعمت ابيت ءارقر ةيروخب اماعنا انلمتكا
 صاوب يننا امب الها اذه لثمل تسننك نا كلسا نا يب يلوالاف * ةبعحفلا لحا نم بجاولاب كرما. نا ةلاد
 يذلا د يدويق ناوأ يف هتدلو يذلا يدلو سوميسينوا 2 * ميسملا عوسي ريسأ انأ نآلاو طيشلا

 دقو #»* ياشح وه ذا نآلا تننا هقتعاف هتلسرا دقو د ىلو كل عفان لضفا نآلا وهر كلل عفان ريغ الوا ناك

 نوكي اليل كيار ريغب ءايش لعفا نا رثوا ملف #* ةراشبلا دويق يف كنم اليدب ينمدخ#تل يدنع هكسما نا ترثا.
  هذختت رهدلا يلاو ادبوم هيفوتستل اذبل ةعاس يدم كقراف هلعلو »*رايتخاب لب ةيهاركب تلحالصو مازلاب تكريخ
 * برلابو ةرشبلاب اخا كل نوكي نا هب يلوا مكف ةصاخ انا يل ابيبح اخا دبع نم ةلزنم عفرا لب اضيا دبعك ال
 انا ©* يلع هبسحاف .ءيش هيلع كل بجت# وا ءايش كملظ دق ناك ناو #* يلثم هلبقاف كل اكيرش انأ تنك ناف

 ا ملل ا * يل ميرغ كلسفن تننا لوقا ال يتح هنع كيضقا انا يديب تسبتك سلوب

 اذه عمو ه» كل لوقا ام قوف لمعتس كتا املاع كيلا تببتك كتعاطب اقثاو ينناف د برلا ةبعمب ياشح
 ا ا ا ا ا ا ا ينناف افاضمع يل موس

 * نيمأ مكحؤر عم ميسملا عوسي انبر ةمعن نيس اقول ساميد سوخرطسرا صقرمو

 * نوميليف كراع ضظذ111111111 1 ةلاسرلا تبمت

 نييناربعلا يلا صلوب سيدقلا ةلاسر

 لوالا لصفلا

 هنبأب انملك مايألا هذه رخآ فو د اميدق ايدنآلاب ءايالأ هللا بمطاخ عاونالا نولثم لاحاو فاتسالا ريثك ىل

 هتردق لعفب لكلا لماحو همونق ةروصو هدج“ عاعش لزي مل يذلا *روهدلا قلخ هب يذلا لكلا ثراو هلعج يذلا ١
 . اردق ةكياللا نم لضفا رادقملا اذهب ارياص * يلاعالا يف ةلالجلا مظع نيسي يف هسلجا اناياطخ ريهطت هب عنص فاو
 انا اضياو كلتدلو مويلا اناو ينبا تننا طق ذنم لاق ةكيالملا نم نمل نآل * مهنم لضفا امسا ثرو هنا ام ردقب
 يخوتيو * هللا ةكيالم عيمج هل دجستل لوقي ةنوكسملا يلا اضيا ركبلا لخدا اذإو  انبا يل نوكي وهو ابا هل نوكا
 اصع رهدلا دبا يلا هلآلا اهيا تكليسرك نبالل لوقيو #* ران بيهل همادخو احاورا هتكيالم عناصلا لوقيف ةكيالملا

 رثكا جاهتبالا تيرب كهالا هللا كنهد اذه لجا نم ملظلا تضغباو لدعلا تببحا # ةماقتسالا اصع ككلم

 تنناو نودابي مه #* كيدي لامعا نه تاوامسلاو ضرالا تسسا يدابملا يف بر اي تنناو * كياكرش نمت
 نملفا, * صقنت نإ كتاونسو تننا كتيهام يلع تناو لدتبتو يدرلاك اهيوطتو * نوقتعي بوثلاك مهلكر قاب



 احاورا مهلك اوسيلوا * كليمدق يطوم ثمحت كادعا لعجا نأ يلا ينمايم نم سلجا طق لاق ةكياللا نم
 + اصالخ اوئري نا نيديتعلا لجا نم ةمدغلا يف نيلسرم ةمدخ تاوذ

 يناثلا لصفلا

 يف ليق .يذلا ناك نيلف د بمجاولا نع طقسن اليل ارثاكتم .ءاغصا تاعومسملا يلا يغصن نا انل يغبني اذبلف
 هرادقم صالخا اننوها دق نا نه تلفن فيكف ه»* ةبحاو ةافاكم تذخا ةيصعسو ةفلاخم لكو اقداص راص ةكيالملا

 ميارجب هللا ةداهش عم هقدص اندنع قتقحتو #* هن ملكتلا ءادبم هرعمس نيذلا ذخا برلاب يذلا صالملا اميظع اذكه

 يتح ناسنالا نبا وا هركذت كلنا ناسنالا وه نم الياق عضوم يف دحا مهفتسا دق لا #* ةكيالملل ملكتن اهنع يتلا
 لكلا تنعضخا * كيدي لامعا يلع هتمتاو ةماركلاو دخجملاب هتللك اريسي ةكياللا نود هتللقا * هدهعتت كنا .

 * هل ةعضاخ اياربلا ةفاك انيار دق ام نالاف هل عضاخ ريغ ءايش كررتي مل لكلا هل هعاضخاب هنال هيسدق لفسا تنخت

 توملا قوذي هللا ةمعنب اميكل ةماركلاو دججفلاب اللكم توملا ملات لجا نم اريسي ةكياللا نود ضوقنملا عوسي نياعن لب
 سار ممتي نا دجصلا ىلا نيريثك نيذب دروا ناو لكلا هبو لكلا هلجا نم يذلا هب قال هنال * لكلا .لجا نم
 * ةوخا مهيمسي نا فئاي_نل ةلعلا هذه لجا نمف مهلك دحاو نم نيسدقملاو سدقملا نال »+ مالالاب مهصالخ
 نيذلا ناملغلاو اذناه اضياو هيلع الكوتم انا نوكاس اضياو د ةعيبلا طسو يف كدحبسالل يتوخا ىلمساب .نرشبال لياق

 مل هنأ مضاولا نم نال + ةيدوبعلا قر تمت توملا نم افوخ مهتايح نامز لك اوناك نيذلا مهكتفيو * لاعملا

 ,نأ ردتقي نما امل وه هباص امب هنأل + .بعشلا اياطخ رفتغيل هللا يدل انروما ربطي انيما ةنهك .سييرو
 ٍ 1 5 : حل نينوتمملا نجع

 ثلاثلا لصنلا 00 ا ٠ْ

 لكيهلا عنص نم نأ امك يسوم نم رثكا اريثك ذجمل لها اذه نال * يمومك هلك هتيب يف هعنص نم دثع نيما وه

 ىلع ةقث نبا هنأ اممف ميسملا اماف * اهب بطوخ يتلا لاوقالاب ةداهشلا يف مداخ هنا امب هلك هتيب يلع نيعأ

 متعمس نا سدقلا حورلا لوقي امك كلذلف ه ءاضقنالا يلا اقحم اجرلا رخفو .ةلادلا.انكسما عا مه نم هتيبف هتمب

 مكرابا هيف ينبرج يذلا رفقلا يف بيرمجتلا موي يف رمرمتلا يف متلعخ امك مكبولق اوسقت الف. :*. هتوص مويلا
 اوفرعي ملو امياد بلقلا اولاض مهنا تملقو ليجلا كلذ تهركت كلذلف .* ةنس نيعبرا يلامعا :اوفرعو ٍفوربتخا
 كثبخ مكدحا بلق يف .نوكي الا اورذجا ةوخالا اهيا * يتحار يلا اولخد ال مهنا يظيغ ين تممسقا امك * يقرط

 يتوص اوعمست نا مويلا هلوقب  ةياغلا يلا اقحم مزتقلا ندب اتكسم نا عيسملا ءاكرش انرص امنا اننألا * ةيطغلا
 رصم نم اوجرخ نيذلا ةعامج اوسنيل نكل.دوظاغا .هتوض اوعمس.إ اموق .نال. '.* رمرمتلا يف. ناك امك. مكنولق اوسفت الف
 ال مهنا فلح نملو *رفقلا ين.مهلثج .تبظقنن نيذلا اوواطخنا نيذلل.سيلاو ةنس نيعبرا هركت نملف_ .* يسومي
 : » نولخدي ةوعاطتسا.ام ةنامالا ميهدع لجل .نم' مينا لنيار دقو » هوصع نيذلا الأ هتحار يلا .اولخد
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 ٠ كلاثلا لصفلا >

 ةدحاو ةءارما لجر اصقان ال فقسالا نوكي نا اذا يغبنيف # اليلج الع يبتشي ةفقسا يبتشي نم لوقلا قداص 7
 امماهنم ال اعيدو لب همالكب احراج ال رملا نم ادساتسم ال # ميلعت اذ بيرغلل' ابحع عرولاب انيزم افيفع اظقيتم
 فرعي ام دحا ناك ناف * ةبذهملا ةهازتلا ةقاكب ةتعاط يف داللأ هل انسح هلزنمم ريبدتب اميق »* ةصنلل ابحكم ال

 ةيانج يف طقسيف فلصتي اليل ةنامالا يف ةديدج ةسرغ 1ل ننوكي الو + هللا ةسيئكب مثهي فيكف هلزنم ةسايسب موقي

 لاعملا منو رييعتلا يف طقسي اليل ةنسح ةداهش هل نودهشي ةعيبلا :جراخ نيذلا نوكي نأ بجو » لاحلا *
 ةنامالا رس مهل + ابقتسم يهبسكت نوكي الرمغلا ةرثك يلا اومنج# الو نيمالك يوذ ال نيبذهم اذكه ةسمامشلا نكتلو
 تامومن ريغ تابذهم نكيلف ءاسنلا كلذكو « ةلز الب مه نا اومدخيلف مث الا اردهتمبلف ,الره * ةيقن ةريصب يف

 انسح مهلزانمو مهدالوا ريبدتب نيميق ةدحاو ةءارمأ يود الاجر ةسمامشلا نكيلو * ءيش لك ين تاتث تاظقيتم +

 ميسملا عوسيب ةنامالا ين ةليزج ةلادو ةليلج ةجرد مهسفنال نوعنطصي انسح ةسمشتلا نومدخ# نيذلا نال *
 هللا تيب يف فرصتت نا بج فيك ملعتلف تاطبا ناف  اعيرس كيلا يملا الموم كيلا اهبتكا ظافلالا هذه
 ةرشبب رهظ هلالا ةنسحلا ةنايدلا رس ةماسجبا اهب ركذ بتقانملا هذه # ةتدعاقو ىلا دوع يلا هلالا ةسينكوه يذلا

 . ديهصت) يقترا ملاعلا يف هب نموأ ممالا يف هب زرك ةكيالملل ريظ حورلاب يكز *

 عبارلا لصفلا '

 رهاظتب * نجلا ميلاعتو ةلضم حاورا يلا نوغصيف ةنامالا نم موق قرمي ةريخالا ةنمزالا يف نا ارهج لوقي حورلاو
 قحلا نيفراعلاو نينموملل هللا اهقلخ يتلا ةمعطالا نودعبيو .ييوزتلا نوعنمي #* مهتريصب يف نييوكم ةبذاك لاوقا
 هللا مالكب سدقي هنال #* اليزرم ركشب لمعتسم .يش سيلو نسح هللا عادبا لك نال * ركشب اهولمعتسيل
 ميلعتلا رماواو ةتامالا لاوقاب انيزتم اليلج امداخ ميسملا عوسيل نوكتس ةوخالل اهتعدوا اذا .هذه # لاهتبالابو
 ةضايرلا ناخ + .ةيعبلا ةنايدلا يف كتاذ ضور ةيزياهعلا ةسندلا :لاوقالا نم فعتساو #* هتعبتا يذلا - سيفنلا
 ةرضاحلا ةايغلا دعوم ابل فا رماو تمقو لك يف ةعفان يه ةنسحلا ةداجعلا اماف ةريسي ةدم ةعفان ىه ةينادسجلا
 يعلا هلالا يلع انذكوت اننال ريعنو بعتن لاخلا هذهل اننا * بجوتسم لوبقلا ةفاكلو قداص لوقلا نأ“ * ةرظتنملاو
 نينموملل رص نكل كتثادخب دحا ننوهي الو  ملعو اهب صو هذه د نينموملا اميس آل سانلا ةفاك صاخ# وه يذلا

 ةءاارقلا يلا غصا يجا نأ يلا * ةراهطلا ين ةنامالا يف حورلا يف ةبحملا يف فرصتلا يف مالكلا يف اسايقو ةودقو امسر
 سردا # ةيسوسقلا يديا عضوب ةوبنب اهتيطعا ينلا كيف يتلا ةبهوملا يف يناوتت الو #* ميلعتلا يلا ةيزعتلا يلا

 تلعف اذا كناف اهتباثو ميلاعتلا موادو كتاذ ظفحا * ارهاظ اهلك اهيف كحاجن ريصيل نك هذه يف بقانملا هذه
 ظ ْ *.كلنوعمسي نيذلاو تاسفن سلهتس هذه

 سماخلا لصفلا ٠ ظ ْ

 . * ةراهطلا ةفاكب تاوخاك باوشلاو تتادلاوك زياجعلاو »* كلتتوخاك بابشلاو كل با لثم هقلمت لب اخعبش عرقت ال

 ةدابع اولمج نا الوا اوملعتيلف دالوا دالوا وأ كالا نهتدحال نكي ناو د لارا قيقمت نه يتاوللا لمارألا مركا

 دقف ةديحوو ةقيقحلاب ةلمرا يه يتلاف ه# لوبقم هللا ماما اذه ناف ةافاكملا فونص مهدادجا نوضقيو مهلزنم
 * ةيح تناك ناو تتام دقف ةفاصقلا ةرطبلا اماف  اراهنو اليل تاولصلاو تابلطلا يلع ةفكعنمو هللا يلع تملكوت
 ةنامالا دحج دقف هلهاب اميس الو هب صتخي نمب ينتعي ام دحا ناك ناو .* نيصقان ريغ اونوكيل اهب صو رماوالا هذه

 دوهشم #* دحاو لجر تاذ هئس نيتس نم لقا اهنس نوكت الف ةسامش تريتخا اذا ةلمرالاو #* رئاك نم رشا وهو

١ 



١ 

 نيسيدقلا مادقأ تلسغ تناك نا ءابرغلا تفاضا دق تناك نا انسح اهداليا تببر دق تناك نا ةعلاص لاهاب اهل

 نهناف تاثدحلا لمارألا نع فتعاو د ملام لمع لك يف تبعت دق تنناك نا نيمومغملل تنزعحت دق تنناك نا
 * ةلوالا ةنامالا نفلاخ نهنال يانج نها كلذ ريصيف * نجوزتي نا نرثوي ميسملا فالخب ةوهشلل نيخارت اذا
 . * بج 2 امب تاملكتم تايلوصفو تارادهمو لب طقف .تالاكطب سيلو تاتويبلا تالاوج تالاطب نملعتي اذه عمو

 اميف اموُو نأل * فرق ينعمب ةدحاو ةجح الو دناعملا نيطعي الو اتويب ندسيو ادالوا ندليو نجوزتي باوشلا ديراو

 ةسيدكلا موقتل نهب ةسينكلا لقثتت الو نهب اوميقيلف لمارا امل ةنموم وا نموم يأ + ناطيشلا ءارو اوداح يفم
 يف نوبعتي نيذلا اميس الو ةفعضم ةماركل اولهويلف انسح مهفقوم مدقتملا سوسقلا * لمارا قيقعتب نه يتاوللاب
 الا سيسق يلع ةياعس نابقت ١ * هترجأ ىقوتسم لعافلاو اسراد اروث ممكت ال لوقي باتكلا نآل # ميلعتلاو مالكلا

 دهشأ # افوخ بعشلا يقابل لصحي يتح ةعامجلا ماما نويطخي نيذلا بو * ةثلث وا نيدهاشب نوكي نا
 نلمعت الو مكح غيز البو مج الب رماوالا هذه ظفحت نا نيراتخملا ةكيالللاو ميسملا عوسي برلاو هللا ماما كيلع
 كتاذ ظفح !:ةيبدجا اياطخ نكراشت الو ةعراسمب دحا يلع ثلدي نعضت ال * تمفلس دق يوكش ينعمب ءايش
 اص سانا اياطخ # ةرئاكتمللا كلضارماو كتدعم لحا نم ةريسي ةرمخ لمعتسا لب اضيا ءام نسرشت الو #* ارهاط

 لاهتالاو يه ابحوضو افلاس ةحلاصلا لامعالا كلذكو د مهاياطخ مهعبتت موقو ةنونيدلا يلا مهمدقت اهحوضو فلس دق
 * متكنت نأ نكمي ام رخا ينعمب يه يتلا

 . سداسلا لصفلا ش

 . .يرتني المل نيبجوتسم ةماركلا ةفاكل مهتاداس عيمج اويسحيلف كالمتسالا رين كم ديبع مه نيذلا عيمج

 نيذلا نال راثكاب مهومدخسلف لب مه مهتوخا 'مهنال مهب اونوبي الف نينموم ةاداس مهل نيذلاو. * هميلعتو هللا مسا يلع

 انبر لاوقا يلا نيندتسي الو رخاآ اهيلعت ملعي نم # مهيزعو رومالا هذه ملع نوبوبحتو مه نونموم ناسحالا نورزاوي
 , وه لب ءايش فراع ريغ فلصت دق كلذف # ةيهبلا ةنايدلاب صتخمكلا ميلعتلا لاو اهتبفاع ةضحملا ميسملا عوسي
 ,تاسلاج« ماود # ةيدرلا نونظلا ءارتفالا كحفلا دسعلا ريصي اهنم يذلا مالكلا تلراعمو تناثاحتسالا ,ادب ميقس

 ةدابعلاف # ءاوه لثم نم دعتبا ارجتم ةنسعلا ةدابعلا نا نونظي نا قحلا نيمداعلاو لقعلا نيدوسفملا سانلا
 هنم جرخت اننكمي ام هنا مضاولا نمو ءايش ملاعلا يلا درون مل اننال د يه ةديافلا ةميظع ةراجح ةعانقلاب ةنسعلا
 ال ةريثك تاوهشو منو ةنحع يف نوطقسي اونغتسي نا نورثوملا اماف #* اهب فتكنلف ةيطغاو ماعط انل ناف #* ءايش
 اهيلا قات امل يتلا اهلك رورشلا ةمرق يه ةصضنلا ةبحع نال * ةكلبتلاو ةدابالا يف سانلا ّقرغت يتلا ةرلضو اهبف لقع
 بلطاو لياذرلا هذه نم برهاف هللا ناسنا اي تننا اماف .* ةريثك عاجوا يف مهتاذ اوجمبو ةنامالا نم اوغط موق
 اهيلا ىتلا ةدلاغلا ةايعلا ماستو سيفنلا ةنامالا ناهج دهاج د ةعادولا ربصلا ةبعحتلا ةنامالا دبعتلا نسح لدعلا
 يذلا ميسملا عوسي برلاو لكلا يبحملا هلال ماما كيصوا #* نيريثك دوهش ماما ديمحلا رارقلا تررقاو تيعد
 عوسي انبر روهظ يلا ةصقان ريغو سند ريغ ةيصولا ظفحت نا * ليلجلا فارتعالاب يطنبلا سطاليب دبع يلع دهش
 ,اقبلا يواحلا د بابرالا برو كاولملا كلم هدحو رداقلاو طوبغملا ةدودعملا هتاقوا يف هحضوي يذلا  ميسملا
 * نيمعأ ةدبوملا ةزعلاو ةماركلا هل يذلأ هاري عيطتسي الو سانلا نم دحأ هرصبي مل يذلا هنم لدي 1 ارون نئاسلا :دحو

 ' انل بهاولا يملا هلالا يلع اولكوتي لب ضماغ .انغ يلع اولكوتي الو مهنهذ اولعي الا رضاحلا رهدلا اذه يف ءايذغالا وا
 » مهلاء يف نيكراشم اطعلا ءايغسا اونوكيو ةحلاصلا لاعالاب اونغتسيو احالص اولمعيلو * عتمتلل ةعسب .ايشالا ةفاك
 لاوقالا ضحداو ةعيدولا ظفحا سوائوميت اي. * ةيدبالا ةايعلا اوملستيل فنتوملا رهدلا يف اعفان اساسا مهسفنال نينزاخ
 :* نيمأ مكعم ةمعنلا ةنامالا نم اوباخ مهتاذ موق اهب دعو امل يتلا # اهبقل بذاكلا ةفرعملا تامواقمو ةسندلا ةلطابلا

 * ايجورفا ندم ما يه يتلا ةيقداللا ةنيدص نم تبنكو سوائوديت يلا يلوالا ةلاسرلا تمت



 ْ ' لوالا لصفلا 0 | ظ

 سرائوميت يلا * ميسملا عوسيب ةحونمملا ةايحلا دعومب ةصتخملا هللا ةيشمب ميسملا عوسي لوسر صلوب نم
 يدادجا ذنم هدبعا يذلا هللا نا # انبر ميسملا عوسيو بالا هلآلا نم ةمالسو ةيحرو كل ةمعن بيبعلا كلولا

 كتدج يديول يف الوا تنكس ىتلا ةءاارملا ةدقافلا كيف يتلا ةنامالا ركذ اذختم » احرف يلتما يكل كعومد
 هللا ةبهوم ران مرضت نا كراكذا رركا ببسلا اذه لجا نم اناو #* اضيا كيف اهنا قئاوناو كلما يكينوا ينو

 ةسيدق ةوعد انايأ يعادلأو صلهملا # هللا ٌءرقب ةصحخخملا ةراشبلا ين اقشلا مز لب ةريسا انا ينم الو انبر ةداهش

 وه ميظع * ةيرهد نينس لبق ميسملا عوسيب اهانيطعا يتلا هتمعنو هتينب صتخ# امك لب انلاعا ميالي امك ال

 يتلا * يلبلا دقفو ةايحلا هتراشبب رانو توملا لطب نيخ انصلحم ميسملا عوسي روهظب نآلا ترهظ دقو فرتعمو

 نكاسلا سدقلا جورب ةسيفنلا ةعيدولا ظفحا #0 ميسملا عوسيب ةحونمملا ةبحتلاو ةنامالاب ينم اهتعمم يتلا ةيبعصلا

 ةيمورب لصح امل هنكل * يتلسلس نم يعتسي ملو ينحت“ ةريثك رارم هناف سروفيسينوا تيب لهال ةمحر برلا

 ينمدخ ناك نم عيمجو مويلا تلد يب برلا ندل نم ةمحر دج نأ برلا هيطعي #* يدجوو صرح ينبلط
 4 ش ْ » لضفأ هفرعت تننا سسفأب

 ظ يناثلا لصفلا ظ

 كلت نيريثك دوهشب ينم ابهتعمس يتلا رارسالا» * ميسملا عوسيب ةحونمملا ةمعنلاب ديات يدلو اي اذا تناف
 * ميسملا عوسيل بيجغن يدنم اقشلا تكثمنا لمتحاو #* نيرخآ اوملعي نأ .ءانكا نونوكي تاقث سانا دنع اهعدوأ

 دا للكي نلف دحا دهاج ناو * هتيدنج يف هنود نم يىضري يتح ملاعلا روماب كبشت دنجت# نمم دحا سيلف

 ناف هلوقا اميف انطفتم مهفت # الرا رامثالا لمعتسي نا هل يغبني بوعتملا حلفلا» * داهجلا ضرتفمب دهاج مل

 صقئختل امك دواد لسن نم يتوملا نم ثعبنملا ميسملا عوسي ركذت #* اهقف رومالا عيمج يف كيطعيس برلا
 ,يش لك يلع ربطصا اذهل # ديقتي ام هللا مالك نكل دويقلا يلا رشلا لعافك ابيف يقشلا دبكتا يتلا * يتراشبب

 انتم نا اننا لوقلا قداص #* يدبالا دجملا عم ميسملا عوسيب حونمملا صالخلا مهو اولانيل نيفطصملا لجإ نم .
 تسبثي كلاذ ناف نمون مل.ناو د ائب رفكي وه هب انرفك ناو هعم كلمن اناف انربطصأ ناو #* هعم شيعنسف هعم
 ساكعنال عفان ريغ .يش يف مهمالكب اوبراحيي الا برلا ماما مهيلع ادهشم # عيطتسي نل هسفن ركني اماو انموم
 نم فتعاو # هيف ديز ام ىحلا لوق نع اعطاق ايزاخ ال العاف ابردم هلل كنتتاذ فتت نأ صرحا # نيعماسلا
 * سوطيليفو سواناميا مهنم نيذلا ةلكالاك يعرم هل مهلوقو . * اريثك اوشنتو تاقافن مهنتسف ةسندلا ةيواخغلا لاوقالا
 فقو دق ديطولا هللا ساسا نكل د ام موق ناميا اسكعو اهنوك فاس دق ةمايقلا نأ نيلياق قعلا نم اباخ نيذلا



 مظعألا تيبلاو * برلا مسا يمسي نم لك ملظلا نم دعتبيلف هل مه نيذلا فرع دف برلا متاهغلا اذه هيلع انباث

 نم دحأ ربطي ناف # ةناهالل اهضعبو ةماركلل اهضعبو ةيفزخو ةيبشخ يناواو لب طقف ةيصفو ةيبهذ يناوا سيل هيف
 , برها ةيبايشلا تاوهشلا #* ادعم ملاص لمع لكلو اميالم هديسل هلامعتساو اسدقم ةماركلل ءانا نوكيس هتاذ يالوه

 ةقياملا تاثاحمتسالاو # يتقن بلق نم برلاب نيئيغتسملا عم ةمالسلا ةبعصلا ةنامالا لدعلا ءاغتبا يف عساو اهنم

 . لك يلإ اددوتم نوكي لب مصاخ# هليبس ام برلا دبعو #* مياصخ نجتني نهنا املاع اهنم فعتسا بدالا ةدتافلا

 نم نوقيفتسيف * قعللا ةفرعمل ةبوت هللا م.يطعي لعل هتعدب نيدناعملل ابدوم ٠ * .وبسلا المتعه ميلعت ١ذ سانلا

 * هتيشمل مهصنتقا دق نا لاحتلا من

 كلانلا لصفلا

 ريغ نيكسام ريغ نيسومن مهل دهع ال نيددوتم الو # نيراب الو نيروكش ريغ مهيدلاو نيقياع نييرتفم نيربكتم

 نوبتسيو لزانملا يف نوصوغي نيذلا مه يالوه نم نأآل * مهضحدا .الوهف اهتوق نودحاح مهو ينسحلا ةدابعلا
 يلا نابقي نا طق تاعيطتسم ريغو امياد تاملعتم #* ةنولتم تاوهش يلا تاداقنم اياطغلل تاميتلم تايسن

 ال لقعلا ودوسفم سانا * ىلا نودناعي ءالوهو كلذك يسوم اومواق سيربمايو سيناي نا امك»و * قعلا ةفرعم
 : كينيذ ةهافس تربتشا امك ةحصاو لكلا دنع نولتس مهتلاهج نال اريثك اوم“ ل مهنكل + ةنامآلا ينعمب مهل ةربخ

 يو ةيكاطناب ينتباص يتلا يمألا يتاداهطضا د يربص يتبكع ىلهمت ينناما يتين يتريس يميلعت عبتاف تننأ اماف

 يهب نيدتب اوشيعي نأ نيديرملا ةفاك» * برلا يذقنا اهتفاك نمو تلمتحا تاداهطضا ياو هرطسيلو ةينوقيا

 يف تننا تبئاف * نيلاضو نيلضع لاح رشا يف نوح“ ةرحو ءاثبخ ساناو * نودهطصي معيسملا عوسيب
 ةليلجلا بتكلا كتيلوفط ذنم تفرع دق كناو # اهتملعت نمم املاع اهيلع تنمتواو اهتملعت ينلا بتانملا
 ييدوتلل ميلعتلل. عفان ةمسنلا يهالا باتك لكو - * عيسملا عوسيب ةحونمملا ةنامالاب صالغلل كمكعت نا ةردتقملا

 عبارلا لصفلا

 زركا * هكلمو ةروهظ يف يتوملاو ءايحالا نيدي نا ديتعلا ميسملا جوسي برلاو هللا ماما اذا كيلع انا دهشاف
 نوكيس نآل #* ميلعتلاو لهمتلا ةفاكب زع رهتنا صبو نسح كو بقرتلا هيف نسحل تنقو يف ةنغب مهبقرتو لوقلا
 مهعمس نودربو * مبعمس نوكح» نيملعم مهتاوهشب صتخ# امك مهل نوعمجب لب يئاعملا ميلعتلا نولمتحت ال اتقو
 ققخو رشبم لمع لمعا اقشلا دباك تاقوالاو رومالا رياس يف تمنا ظقيتف * تافارغلا يلا نوعنجو قدا نع
 يعسلا تمممت دق نسحلا داهجلا تدهاج دقو . + ينارصنا تمقو يب فقو دقو يحضا اذناه ينناف * كتمدخ
 سيلو لدعلا يفاقلا برلا مويلا كلذ يف هينيصقيس يذلا يل دعم لدعلا ليلكا نالا ذنمف # ةنامالا تظفح دق

 نآلا بحا نا ينكرت دق نايمد ناف * اعيرس يلا يمن نا رداب * ةروهظ اوبخأ نيذلا عيمجأو لب طقف يل .

 صقرم ذخ يعم هدحو اقول # ايتاملد يلا سطيتو ةيطالغ يلا يضم سكسيرف ةيكينولاسات يلا بهذو رهدلا اذه
 دنع اذاوارطاب اهتكرت يتلا ةينولفلا * سسفا يلا هتلسرا دق سوكيشيت #* يتمدخ ملصي هنال كعم هرضحاو

 هيضقي ةرينك ارورش نارا دق ساعنلا سردنسكالا + ةيقوقرلا اميس ال تاجردملاو كعم اهبلجا كيج يف سبرك
 مهنكل دح يعم رضح ام لوالا يراذتعا:يفو # ادج انلاوقا مواق دق هناف هنم تننا ظفحتف # هلاها'ريظن برلا

 اهلك ممالا عمستو يب ةراشبلا لمكتت اميكل يندياو يب ففقو برلا نكل # ابنذ كلذ مهل بسح ال ٍنوكرت مهلك



 دابا يلا دجملا هل يذلا يوامسلا مل لا نما ثيبخ لمع لك نم برلا ينيجتيسو * دسالا 0
 هتفلخ سوميفورط سويئنرق .يف يقب سوطسارا * سوروفيسينوأ لزنمو اليكاو اليكسيرب يلع 0 « نيما روهدلا
 * مهلك ةوخالاو ايدولكو سونياو ن سندوبو سلوفوأ كيلع ملسي يتشلا لبق يجن نا صرحا * نطيلم .يف اضيرم
 * نيمأ مكعم ةمعنلا تك تلا عوسي برلأ

 + ةيناث ةعفد.ةيمور للم رصيف نر د

 سوطيت هذيبلت يلا صلوب سيدقلا هلاسر'

 لوألا لصفلا

 + ةيهبلا ةنايدلاب صتخملا ىعلا ةفرعمو هللا ييفطصم ةئاماب صتخ امك ميسملا عوسي لوو هللا دبع .صأوب نم
 ةراركلاب ةدودعملا هتاقوا يف هتملك رهظاو' * ةيرهد نينس لبق قداصلا هلالا اهب دعو ينلا ةيدبآلا ةايعلا ليماتب

 كل ةمعن ةيمومعلا ةنامالا ميالي امب صلاحلا دلولا سوطيت يلا * انصلحمم هلالا ةرماب ابيلع انا تنمتوا يتلا
 ةصقانلا رومالا موقتل شطيرقاب كتفلخ لاحلا هذهل #* انضلخ# ميسملا عوسي برلاو بالا هلالا نم ةمالسو ةجرو
 ريغ نينموم دالوا وذ ةدحاوهةءارما لجر ةلز الب نوكي نم * انا كل تمسر امك اسوسق ةنيدم لك يف يف ميقتو

 2 هلل نامربق هنا امب هل ةلز ال نوكي نأ هل يغبني فقسالا نال + نيعضاخ ريغ وا ةرهشلا مهن بلعب نيفورقم

 افيفع للصلل داو ءابرغلل ابكت نكل * هبسكم ابقتسم ال همالكب احارج ال رمغلاب !دساتسم الو ابوصغ الو ايتاع نوكي
 جبويو يئاعملا ميلعتلاب يزعي نا ارادتقم نوكيل ميلعتلاب صتخملا ىداصلا مالكلل امزالم + ايمتحت اراب الدع .

 + ةناتميلا نم نيذلا اميس الو مهزييمت ايغاطو مهلوق الطاب نوعضخب ال نوريثك موق دجوي دق نال * نيرجاشملا
 «ب ةئيبقتسم :دياف-لجا نم هركذ بج ال امي نوملعي نا اهتلمجمس لزانم نوسكعي نيذلا اومكبي نأ بج نيذلا

 ةدابشلا هذه د ةيولخ نولتبب ةيدر شوحو امياد نوبذك نيشيطيرقألا نأ صاخ مهل يبن مهلس دحاو لاق دقو

 سانلا اياصو يلو ةيذومبل تافارهلا يلا اوغصي الو + ةنامالا يف اوفاعيل ةرافجمب مهخبو ببسلا اذباف يه ةقداص

 مهلقع لب رهاط .يش. مهل سيلف نورفاكلاو نوسندلا اماو نيرهاطلل ةرهاط اهلك ءايشألا نل د* ىتحلا نيدارلا
 لمع لك فو 8 نولودرم مهف هنوركني مهلامعابو هللا نوفرعي مهنا نوفرتعيو 2 * مهتريصبو سندت دق

 1 ْ : ظ » وب ةيرد ال ملاص ْ

 يناثلا :لضفلا ْ ١

 يف ةبعملا يف ةنامالا يف :نيفاعم نيفيفع نيظقيتم نونوكي حويشلا * يناعملا ميلعتلاب قيلي امب ملكت تناف
 + ميلعتلا تانسح رمغلا ةرثكل تنادبعتسم الو تامامن ال اهقابل ةليلج :ةيهش تاذ نكي رياجعلا كلذكو *ربصلا

 نيلاجرل تاعلاص تاربدم تارهاط تاغفيفع »* ضهدالواأ تاداو ىنهلاجر تاداو نكتلف ايابصلا ا نع دريل



 .ايشالا لك يف كلتاذ مهحنمت ىلا + اوفعي نا بدابشلا ىلا بسلطا كلذكو # هللا لوق يلع يرعفي اليل تاعضاش
 يذلا ندامملا لجل اناعم املك + يلبلا ةمادعا ةبيذهت ةداسفا ةلازا كاميلعت يف مهعنعتر ةعلاصلا لامعالل.اهسر
 اونوكي الو ءيش لك يل مهنوضريو نيعضاخ مهتاداسل نونوكي ديبعلا»و * انع هلوقي ملاط لوق هل نوكي ال فا اغيازاب
 ترهظ دق نال * انصاخ# هلالا ميلعت ءايشالا ريام يف اونيزيل .ةعللصلا ةتفلا ةفاك نوحتشوي لب نيسياخ الل * نيبواج#
 اذه ل شيعن ةيملاعلا تداوهشلاو قاغفنلا اديابو اندحح ١ذا يكل انايا ةبدوص . + سانلا ةفاك ةصلخ#ا هللا ةمغن
 * ميسملا عوسي ادصلمس#و ميظعلا هلالا روهظو طوبغملا اجرلا نيرظتنم »* سمح نيدتبو لقعلا بيذهتبو سغنعتب رهدلا

 ملكت هذهب »* ةنسحلا لامعالل ارياغم ابذهتم اليزج ابعش هتاذل رهطيو مثا .لك نم انيدتغيل انع هتاف لذب يذلا
 * دحأ كلب ننوهي الو ةردابملا ةفاكب بو زعو

 .تملاعلا لصفلا ظ

 نويرتفي الو * نيموستم ملام لمع لكل نونوكيو مهل نوفعذيو تداطلسلاو تاسايرلا يوذل اوعضخ نأ مهركذاو
 اميف ند انك ىق اننال »+ ةعادولا ةفاك نيعمجا سانلا يدل نيهضوم نيعيدو نيمصاخم ريغ نونوكيو دمععا يلع

 نيضغاب نيضوغبم دسحو ةليدرب نيفرصتم نيمداخ ةنولقم تاذلو تداوبشلو نيلاض نينعذم ريغ ماهفا الب فلس
 نهن اهانلمع يتلا لدعلا يف يتلا لامعالا لبق نم ال * هفطعتو انصلخ# هللا ةمعن تربظ املف + اضعب انضعب
 عوسيب ةعسب انيلع هبكس يذلا * سدقلا عورلا .هيدجو ةدالولا ةداعا ميمح' انسلخ هتمحرب صتخب امب لب

 لوقلا قداص + ةيدبالا ةايحلا ليماتب صتخ# ام نوثراو ريصن كلاذ ةمعنب انيكزت ذا ينح # انصاخ< ميسملا
 يه هذبف ةةنسعلا لامعالاب مامتهالا نومدقي هللاب اونما. دق نيذلا نوكي نأ ءايشالا هذه يف تبثت نا كديراو
 فيعا ةيعرشلا تارجاشملاو هتتاكحامملاو بسنلا باسحو ةقياملا تاثاحبتسالاو, »* سانلل ةعفانو ةعلاصلا لاعالا
 دق اذه لثم نا املاع ه* هنم فعتسا ةيناثو ةلوا ةظع دعب يقيتارالا لجرلا #* ةلطابو ةعفان ريغ اهناف'اهنم

 يلا يلا يجن ناردابف سوكيشيت وأ ساماترا كيلا تللسرا اذإو #* هتاذب هسفن نايد نوكيو يطخبو جوعت
 ملعتلو * .يش. امهزوعي اليل اعيرس امه رهج سوللباو  ليكولا ناينز د كانه يتشا نا ترثا دقف سلوبوكين
 مهلك يعم يذلا كيلع ملسي د نيرمثم ريغ اونوكي اليل ةيرورصلا مياوحلا يف ةحلاصلا لامالا اوتباثي نا انباعصا
 ٠ .* نيصأ مكلك مكعم ةمعنلا ةناماب اننوبح# نيذلا لبق

 + .سيلوبوكين نم تبتكو .سوطيت يلا ةلاسرلا تمت

 نوييليف يلا صلوؤب سيدقلا ةلاسر

 لوألا لصفلا ظ

 .سوبيشراو ةبيبعلا ايفبا يلاو #* انرزاومو انبيمح نوميليف يلا حالا سوائوميت نمو ٍضيسملا عوسي ريسأ صاوب نم
 يبلال ركشا # ميسملا عوسي برلاو انيبا هلالا نم ةمالسو مكل ةمعن * كلزنم يف يتلا ةعيبلاو انعم دنهتملا

 ةعامجاو ميسملا عوسي برلاب .كل .ينلا ةنامالاو ةبحملاب تنعمس دق ها * يتاولص يف كركذ اروكم امياد
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 دق نال * ميسملا عوسي يدل انب هتلع يذلا ملصلا ةفاك ةفرعمب ةلعاف كتناما ةكرش ريصنتل »* نيسيدقلا
 دسملاب يل ذأ اذهلف #* الا اهيا كب تمحينت دق نيسيدقلا اشح نال كدبحب اسيفن .ازعو اليزج اماعنا انلمتشا
 صاوب يننا امب الها اذه لثمل تنك نا كلسا نا يب يلوالف * هبحتلا لجا نم بجاولاب كرما. نا ةلاد
 يذلا >> يدويق نأوأ يف هتدلو يذلا يدلو سوميسينوأ لجا نم كلسا * ميسملا عوسي ريسأ انا نالاو سيشلا

 دقو . + ياشح وه ذأ نآلا تننا هقتعاف هتلسرا دقو د»* ىلو كل عفان لضفا نآلا وهو كل عفان ريغ الوا ناك

 نوكي اليل كيار ريغب ءايش لعفا نا رثوا ملف # ةراشبلا دويق يف كننم اليدب ينمدختل يدنع هكسما نا ترثا.
 + هنهتتت رهدلا يلاو ادبوم هيفوتستل اذهل ةعاس يدم كقراف هلعلو #*رايتخاب لب ةيهاركب تاحالصو مازلاب كريخ

 * برلابو ةرشبلاب اخا كلل نوكي نا هب يلوا مكف ةصاخ انا يل ابيبح اخا دبع نم ةلزنم عفرا لب اضيا دبعك ال
 انا + يلع هبسحاف ,يش هيلع كل بج وا ءايش كملظ دق ناك ناو + يلثم هلبقاف كل اكيرش انا تسنك ناف
 مين برلاب كتعفن انا يخا اي معن * يل ميرغ كلسفن تنا لوقا ال يتح هنع كليضقا انا يديب تسبتك سلوب

 اذه عمو د كل لوقا ام قوف لمعتس كنا املاع كيلا تبتك كتعاطب اقثاو ينناف + برلا ةبعمب ياشح

 * ميسملا عوسي لجا نم يعم رساتسملا ارفابا كيلع ملسي مكل بهواس مكتولصب يننأ لموا ينناف افاضع يل موس

 * نيسأ مكحور عم ميسملا عوسي انبر ةمعن »* يدعاسم اقول ساميد سوخرطسرا صقرعو

 /* نوميليف كولمم سوميسينوا دي يلع ةيمور نم تبتكو نوميليف يلا ةلاسرلا تبمت

 نييناربعلا يلا صلوب سيدقلا هلاسر

 لوألا لصفلا
 هنباب انملك مايألا هذه رخا فو # اميدق ايبنالاب ءابالا هللا بطاخ عاونالا نولتم لاخاو فانمالا ريدك ىل

 هتردق لعفب لكلا لماحو همونق ةروصو هدج“ عاعش لزي مل يذلا #*روهدلا قلخ هب يذلا لكلا ثراو هلعح يذلا ١

 اردق ةكياللا نم لصفا رادقملا اذهب ارياص د يلاعالا يف ةلالجلا مظع نيسي يف هسلجا اناياطخ ريبطت هب عنص فاو

 انآ اضياو كتدلو مويلا اناو ينبا تننا طق ذنم لاق ةكيالملا نم نمل نال #* مهنم لضفا امسا ثرو هنا ٠6 ردقب

 يخوتيو #0 هللا ةكيالم عيمج هل دجستل لوقي ةنوكسملا يلا اضيا ركبلا لخدا اذاو * انبا يل نوكي وهو ابا هل نوكا
 اصع رهدلا دبا يلا هلالا اهيا كيسرك نبالل لوقيو * ران بيهل ةمادعو احاورا هتكيالم عناصلا لوقيف ةكيالملا
 رثكا جاهتبالا تيرزب كهالا هللا كنهد اذه لجأ نم ملظلا تضغباو لدعلا تببحا # ةماقتسالا اصع ككلم
 تنناو نودابي مه #* كيدي لامعا نه تاوامسلاو ضرالا تسسا يدابملا يف بر اي تمناو * كياكرش نمت

 نملفا, * صقنت نا كتاونسو تننا كتيهام يلع تنناو لدتبتو يدرلاك اهيوطتو * نوقتعي بوثلاك مهلكو قاب



 احاورا مهلك اوسيلوا * كتليمدق يطوم ثمحت كادعا لعجا نا يلا ينمايم نم سلجا طق لاق ةكياللا نم
 + اصالخ اوثري نا نيديتعلا لجا نم ةمدخغلا يف نيلسرم ةمدخ تاوذ

 يناثلا لصفلا >
 يف ليق .يذلا ناك نيلف * بجاولا نع طقسن اليل ارثاكتم ءاغصا تاعومسملا يلا يغصن نا انل يغبني اذبهلف

 هرادقم صالخب اننوها دق نا نه تلفن فيكف #* ةبجاو ةافاكم تذخا ةيصعمو ةفلاخم لكو اقداص راص ةكيالملا
 ميارجب هللا ةداهش عم هقدص اندنع قتقحتو # هن ملكتلا ,ادبم هرعمس نيذلا ذخا برلاب يذلا صالغللا اميظع اذكه
 ةفنتوملا ةنوكسملا عصخا ام هنال * هتيشمب صتخ امك سدقلا حور تاعيزوتبو اهفانصا ةنولتم تاوقبو تاياو
 يتح ناسنالا نباوا هركذت كنا ناسنالا وه نم الياق عضوم يف دحا مهفتسا دق نأ #* ةكيالملل ملكتن ابنع يتلا
 لكلا تنعضخا * كيدي لامعا يلع هتمتاو ةماركلاو دجملاب هتللك اريسي ةكياللا نود هتللقا * هدهعنت كنا
 * هل ةعضاخ اياربلا ةفاك انيار دق ام نالاف هل عضاخ ريغ ءايش كرتي مل لكلا هل هعاضخاب هنال هيمدق لفسا تنخت

 توملا قوذي هللا ةمعنب اميكل ةماركلاو دجفلاب اللكم توملا ملات لجا نم أريسي ةكياللا نود ضوقنملا عوسي نياعن لب

 سدار ممتي نا دجملا ىلا نيريثك نيب دروا ناو لكلا هبو لكلا هلجا نم يذلا هب قال هنال * لكلا لجا نم
 * ةوخآ مهيمسي نا .فناي نل ةلعلا هذه لجا نمف مهلك دحاو نم نيسدقملاو سدقملا نال + مالالاب مهصالخ

 نيذلا ناملغلاو اذناه اضياو :هيلع الكوتم انا نوكاس اضياو د ةعيبلا طسو يف كدحبسالل يتوخا ىلمساب .نرشبال لياق
 يا.توملا ةزع هل نم هتومب لطبيل مهريظن مهتايصخ وهو تلراش امد وا ارشب ناملغلا ثلراش لاف # هللا مهيناطعأ
 مل هنا مضاولا نم نال #* ةيدوبعلا قر تمحت توملا نم افوخ مهتايح نامز لك اوناك نيذلا مهكتفيو * لاعتلا

 نا ردتقي نمتما امل وه هباص امب هنال * بمعشلا اياطخ رفتغيل هللا يدل 'انروما رهطي انيما ةنهك .سييرو
 ٠ ١ 1 1 دي نينوتمملا نضع

 ثلاثلا لصفلا 0 ١

 لكيهلا عنص نم نأ امك يسوم نم رثكا اريثك ذجمل لها اذه نال * يسومك هلك هتيب يف هعنص نم دثع نيما وه

 ىلع ةقث نبا هنأ امبف ميسملا اماف #* اهب بطوخ يتلا لاوقآلاب ةداهشلا يف مداخ هنا امب هلك هتيب. يلع نيما

 متعمس نا سدقلا حورلا لوقي امك كلذلف د ءاضقنالا يلا اقحم اجرلا رخفو .هلادلاانكسما٠ نا مه صح هتيبف هتيب
 مكوابا هيف ينبرج يذلا ه*رفقلا يف بيرجتلا موي يف رمرمتلا يف متلعخ امك مكبولق اوسفت الف. * هتوص مويا
 اوفرعي ملو.امياد بلقلا اولاض مهنا تبلقو ليلا كلذ تهركت كلذلف .* ةئس :نيعبرا يلامغا :اوفرعو ٍنوربتخا
 اهثسبح مكدحا بلق يف .نوكي الا اورذجا ةوخالا اهيا * يتحأر يلا اولخد 0 مهنأ يظيغ ين تممستأ امك * يقرط

 ةعيدخب مكدحا وسقي اليل مويلا يمسي ماد ام موي لك مكسفنا اوزع لب #* يحلا هللا نم هدعبيف ةناما مدع
 .يتوص اوعمست نا مويلا هلوقب د ةياغلا يلا اقكع موتقلا هودب :انكسم نا ميسملا .اكرش انرص امنا اننال 3 يطخا

 رصم نم اوجرخ نيذلا ةعامج. اوننيل نكل.دوظاغا .هتوض اوعمس.نا اموق .نال '.* رصرمتلا يف. ناك امك. مكبولق اوسفتت الف
 ال مهنا فلح نملو #*رفقلا ين.مهئدج تبظقن نيذلا اوواطخا نيذلل .سيلاو ةنس نيعبرا هركت نملف 2 * يسومي
 ' * نولخدي ]وعاطتسا.ام ةنامالا مب.هدع لجل .نم'مينالنيار دقو » هونصع نيذلأ الا هتحأر يلا .اولخد
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 عبارلا لسنا

 نوم * اهوعمس يتلا لاوتالا فوم نيجرتمم 00 باسم 1

 ةرياص يرابلا لامعاف اذه عيسو يتجار يلا اولخد ال مهنا يلظبغ يف ىمسقا امك لاق امك ةحارلا يلا لخدنس انما,
 + هلامعا ريام نم عيباسلا مويلا ين هللا حارتساو اذكه عباسلا مويلا نع ام لصف يف لاق دق هنال * ملاعلا ءاشنأ ذنم

 نم الوا اورشب نيذلا اهلبخد امو اببلا نوليخدي موق اقبت دق لاو »* يتحار يلا اولخدي ال مهنا اضيا ركذ اذه ينو

 هتوص متعمم نأ موهلا ليق امك نامزلا اذه ةرثك لثم دعب مويلا دواد يف ظياق اضيأ ام اموي دعت 0

 اقيت دقت لهنا. * رمخأ موي نع ملكت نامزلا اذه لم دعب. ناك امل مهحارا ناك ول عوشي نلأ + مكبولق أوسقت

 * هلامعا نم هللا حارتسا امك هلامعأ نم مارتسا دق كاذف هتحار يلا لخد دق نم نال دي تدابسأ يووم

 لعاف يح هللا لوق .نلا ال نعل ذاع كابر يا ظني نارا للا لا لطي ينال ملا
 بلقلا راكفا نيديو زيميو خامملاو لصافملاو حورلا»و سفنلا عيزوت يلا صياغو نيمف يذ فيس لك نم امطق مرصاو
 * انم راذتعالا نوكي هيلا يذلا هيديعل ةرهاظو ةدرهع اهلك اياربلا نكل همادق ةرهاظ ريغ ةيرب تسسيلو #» هتالوقعمو

 ةنهك سيير انل سيل انناف # هب ففارتعالا كسمنلف تاومسلا يف اذفان اميظع ةنهك سيير هللا نبا عوسي انل ناف

 شرع يلا ةبلادب اهنا مهقتنلف * ةيطغلا نم اولخ انببشب لاوحالا لكب ابرج لب انضارمأل يثرتي نا عيطنسي ال
 ! ْ ك اهصرغتسن ةنوعمل ةمحر دجأو ةمعن ذخانل ةمعتلا

 ْ . سماخغلا لصنلا

 نع اياهعو نيبارق برقيل هللا يلا ةموقي اهيقا نانا لج نمت تيفو, سالنلا:ىتم وعام نيل سفير لقا نق
 هيلع بج .ببسلا اذهلف »* فعض هلمتشي وه ذا نيلاضللو نولهجي نيذلل ممسيو وفعي نا ردتقم + اياطغلا
 هوعدي نيم نكل هسفنل ةماركملا دحا ذخاي نلو #* هاياطخ لجا نم هتاذ نع برقي كلذك بعشلا نع مدقي امك
 وه تمنا هل لاق يذلا هدجح“ لب ةنبك سيير ريصيل هتاف قرشي مل ميسملاو كلذك #* نوراه يعد ام ريظن هللا

 يف يذلا * قاداسيشلم بميترت يلع دبالا يلا نهاكلا تمنا رخا لصف يف لوقي امك * كتدلو مويلا اناو ينبأ

 هل. بيجتساف اهمدق تباربممو يوق خارص عمم توملا نم هصلخ# نأ رداقلا يلا لياسوو تابلط برق هسنات مايا
 نيذلا ةفاكل راص لمك املو  هتباص يتلا ءايشالا نم.ةماطلا ملعت انبا لزي مل ذا هنا اذه عمو + ههروت ءاقلت نم
 اريدك هيف ملاكلا يذلا 5 قاذناسيلم. بميترت ىلع ةنهك سيير هللا دانكو .* يدبأ صالخ ةله. ببس ةهنوعيطي

 للجا نم. .نيملعم نونوكت. مكليبسناك_دت مكنالا * عامتسالا نيزجاع مترص دق ذأ .هفصن نا هصيغلت ببعصو اندنع
 لك نال .:ابلص اماعط ال انبل نيجاتخم“ مترسو هللا لاوتا ءاديم ءاج# بفورح يه أم اوفرعت نا متجهتحاف نامزلا لوط
 اا اياب يفلان ىلا 6 + وه لفط هنال لدعلا مالكب هل ةربخ ال انبل يذتغي نم

 8 ايدل ادد ةضورم مبسلوح مهل

 ١ ينل 5 0 000 0 سدايلا ليلا ها 1

 نامياو اضيإ هيام لامعا نم.ةبوتلا .ساسا حرطتتللا للمكلا يلا يقترنو -ميسملا ' 00 مالكلا ثتلرت كا !ذهلف
 نال * هللا رما نأ هلمعنس !ذهو #* ةيدبالا' ةموكحلاو يتوملا ثاعبناو يديالا عننوو تايدومعملا ميلعتو # هللاب
 رهدلا فياوتو ريطغلا هللا لوق اوقانو *.سجتقلا .جورللل ءاكرش اوراصو ةييامسلا ةبهوملا ايقاذو ةعفد اويضا دق نيذلا

 نآأل » هنوربشيو مهسفن 2 هللا نبا بملص نوديعيو ةبوتب أاوددجت# نأ اضيأ مهنكمي نلف اوطقس مث » فدتوملا



 اذاو < هللا اهكرابي تحلف مبلجا نم نيذلا كيلوال اموقم اتابن. ددوتف اهلا دراولا رطملا ةريثك تاعفد ةبراشلا ضرالا
 .ابحالا ةوخالا اهيا مكنع نونقومل اناو * قيرعلا اهتياهن يتلا ةنعللا نم ةبيرقو ةافحم كلتف ابطرقو اكاوشا تجرخا
 مكلم يسنيف املاظ سيل هللا نال . * اذكه مكيطاختن انك ناو صللغلا ةبقاصملا ةلضفملا بقانملا متيوح دق مكنا
 مكنم دحإ لك مضوي نأ يهتشنو * نومدختو .يسيدقلا متمدخ دأ همسال اهرمتختوا يتلا مكتبك بعتو

 ةانالا لوطو ةنامالاب نيذلا نيهباشم لب نيزجاع اوريصت اليكل # زامخلا يلا اجرلا عانتقال هنيعب صرعملا اذه
 تممستا الياق #* هتاذب فلح هب فلحب مظعا .يشن هل نكي مل نا ميهربال دعو لا هللا نآل * ديعاوملا اوُبرو

 نمب نوفلح سانلا نال  دعوملا لان هتانأ لاطا امل اذكهو #+ اريثكت ثلرثكاو اكيربت هتلكرابا يننا انا ةقيقحملاب
 مدع دعوملا ثارو يري نا اريثك هللا ءاش امل يذلا * ميعصلا مسقلا اهتياغ مهدنع ةرجاشم لكو مهنم مظعا وه
 ايوق ءازع نوكي امهيف بذكي نا هللا عيطتسي نل نيذلا نالقتني 9 نيرماب يكل دريل ا
 يصتا يلا الحلادو.اقحتو ازيرح سفنلل يسرمك انل وه يذلا * بوصنملا ءاجرلا كسم يلا انءاهل دق نيذلا انل
 - * ديبالا يلا ةنهك سيير ارياص كاداسيشلم مسر يلع انلجا نم اقبانم عوسي لحد ثيح هرتسلا لخاد

 عبابسلا لصفلا
 *> هكرابو كولملا ثاثتجا نم اعجار ميهربأ لبقتسا يذلا يلعالا هلالا نهاك مهلاس هيِللم كاداسيشلم اذه نأل

 3 * ةمالسلا كللم هانعم يذلا ميلاس تللم مث لدعلا كلم هوا مجرتيف هعم ام لك نم رشعلا ميهربا هل مسقو

 تدمر انهأك قلتي هللا ناب اييحنم ةانعأ طوب لوب مايا نور أ سيل تست ةوسفت ريغ 4 ما )ل با

 نودلقتملا اما د هعم ءاح املك ركاوب نم رشعلا ءابالل سيير ميهربا هاظعا يذلا اذه ناش يلعا ام نورت اما

 وقح نم اوزرب دق مهو مهتوخا نورشعي يا ةعيرشلا يف امك بعشلا اررشعي نا ةيسو مهلف يربل ينب نم تونهكلا

 لاقيو * يح ا. هنا هل ادوهشم كلانهو اراشمعا نر ساذلا ذخاي انفاق : لضنالا نم كرابي يدالا نا ةرجاشم
 + كاباسيشلم هاقتلا نيح هيبا ويتح يل ناك هنال . * رشع ميهرباب راشعالا ذخالا يويل نا ناك امك ينعملا لصف
 رخآ نهاك ماقي نأ يلا اضيا ةجاعلا امن نيهكتلا عرتشا اهيلع بعشلا نال ناك ةيياوللا تونهكلا يف لامكلا نكي ناف

 لقتنت نا ةرورصلا مزال نمغ تونهكلا لقتنا دق ناف * نوره بميترت يلع لقي ملو كاداسيشلم بيترت. يلم
 موا نمف *  ميذم يلا دجا اهنس تغلي مل يرخا ةليبق لمعتسا دق هيف هذه تليق يذلا نال 6 ةعيرشلا
 نايبلا مضاو كلو + تبونهكلا يف اهل اضازتفا يسوم لاق ام يتلا ةليبقلا نم قرشا ذوهيلا نم انبر نا نايبلا
 ةيرشبلا ةيصرلا ةعيرشب صتخت امي ا رام يذلا * تلاداسيشلم لاثمتك اضيا رخا نهاك ماق دق ناب اضيا اريثك
 * يلا ناسيبئبللم يسيترت يلع رهدلا يلا نهاكلا وه تننا كلنا دهشي .هنال * لمت اس يتلا ةايهلا ةوقب صتخ امب لب

 تناك نا .ايش تسممت ام ةييرشلا ينل + ايعفن ةلقو اهفعض لحجا نم ةيصو اهتمدقت اذا ريصت امنا. ةفلاض#لا نال
 * ةذيكلا مه مسبق الب اورام نيذلاف مسق ريفي الرام هنا امبو ' * هللإ 'يلأ اوندن.. هب يذلا لضفالا اجرلا: ينلا الخدم
 + كابداسيشلم بميترت يلع دبالا يلا نهاكلا تمنا كن' مدني نلف ببرلا فلج هل لاق يذلاب مسقب راس امنا اذهو
 اوعنم مهنا م نيذلا ةيهكلاف * لضفألا دهعلل. نيمض عوسي راص ينعملل .اذه لم يلعف
 , نأ عيطتسي انهاه نمف + ءاجف 1 لزع الب ةتدودهكلا هلف رهدلا يلا .هياقب لجل نم اذهو « اوقبي نأ. هع

 انل نوعي نأ قآل اذه يثم نإل 35 دم تل كو الا او م2 و

 موي لك هرطس#ت ام يذلا .* تاومسلا نم يلعا ارياصو ةاطخا..نم الصفنم اسنب الهي رش ل اراب ةنهك سيير
 ذعفد اذه لمع هنإ بيعشلا اياطخ نع دعب اميفو اياه مهاياطخ لجا نم اول اوبرقي' نأ نيب: اشور ىلثم .ةرورمغ



 دعب يذلا مسقلا لوق اماف :تفعصلا مهلمشي ةنبك ءاسور اسانا ميقت ةعيرشلا نل # هتاذ مدق ذأ ةدحاو

 ظ ظ نماثلا لصفلا

 - نيسيدقلل امداخ * تاوامسلا يف ةلالجلا شرع نيمي يف سلج دق ةنهك سيير اذه لثم انل نا تالوقملل سارو

 كلذلف ميابذو نيبارق مدقيل فقوي امنا ةنهك سيير لك نأل #* ناسنالا سيل برلا هبصن يذلا يقيقحلا ءابغلاو

 مزتعا ذا يسوم يلا يحوا امك ابلظو تاوامسلا تاجنومناب نومدخ# نيذلا #* ةعيرشلاب ةصتخملا نيبارقلا نوبرقي

 ةمدخ آلا لان. دقف » لبجلا يف هتيروا يذلا مسرلا لاثمتك .يش لك لمعت نا رظنا هل لاق هنال ةميحنلا لمكي نأ

 امل بيعلل امداع ناك ول لوالا دبعلا كلذ نأل #* ديعاوملاب عرتشملا لضفملا دبعلا ةطساو هنا امب اردق لضفا

 يلعو ليارساأ تيب يلع ممتاو بدرلا لاق يجت مايا اه مهايا اماذ لوقي هنال + يناثلا دبعلا عضوم سمتلا ناك

 مهناو رصم ضرا نم مهتجرخا نا مهديب تذخا موي مهيابآل هتاشنأ يذلا دهعلاك 1 »* اديدج ادهع !نوهي تيب

 كلت دعب نآل ليارسا تيب يلع هتدهاع يذلا يدهع اذه نال #* مهنع انا تيناوت برلا لاق يدهع يف اوتبث ام

 نوملعي امو * ابعش يل مه نونوكيو.اهألا مهل نوكأو مهبولق يلع اهبتكاو مهنهذ يف يعيارش مهحنما برلا لوقي مايالا
 يننآلا * مهريبك يل مهريغص نم :يننوفرعي ملك مهنأل برلا فرعا الياق هاخا مهنم دحأ لكو هتنيدم مهنم دحأ لك

 مسيشلاو ىتعملا .يشلاو لوالا قتع دقف اديدج هلوقبف . * :مبمثا الو مهاياطخ اضيا ركذا نإو ارفاغ مهتامالظل- نوكاس

 * #نابالا بيرق

 . 2 0035 00... ١  حمسسأللا لصفلا ظ ظ

 ةرانملا تناك هيف يذلا ملصا لوألا . ءابخغلا نال . + ةيملاع ةسادق ةمدحللا ضيارف ةيف تناك لرالا دهعلاف

 اهيف ناك“ * نيسيدقلا سداقم وعدملا .ابحلا ٍناثلا رتسلا دعبو * اسدق ةوعدملا تازبغلا ديصنتو ةدياملاو

 ةعرفملا نوره ةاصعو نملا ناك اهيف بهذ .ةرج اهيف اهبناوح لك بهذلاب ةعفصم ىدهعلا ثوباتو بهذ سضايمث

 صخ# امك اهتفص تقو نالا و» سيل. يتلا :ءايشالا هذه رفتغملا- للظي دجملا بورك اهالعا قوفو #* دهعلا يحولو

 :ابخلا اماف * مدهللا .نولمكي نيح لك هيلا نولخدي ةنهكلا. ناك لوالا .ابحلا اذكه ةنقتم تنناك هذهف + اهءازجا

 تالاهج نعو هتاذ نع هبرقي ناك يذلا مدلا ريغب سيل ةئسلا يف ةرم هدحو ةنهكلا سيير هيلا لخدي ناكف يناثلا

 فوقو هل ناك لولا: ءابخلا ىلا: تدرهظا ذيتقو نكت مل .نيسيدقلا قيرط نا سدقلا خور هب لد اذهف * بعشلا
 مهو هيف. اهمدخخلا نم: لمكت . نا اهنكمي:ال اًياكضون نيبارق برقي هيف يذلا رضاعلا تقولل الاثم ناك يذلا # اضيا

 درو املق ..'* ميلوقعلا بئقو يلا: طقف ةرشبلا ضيارفو .ةفلتم# تايدومعمو ةبرشاو ةمعطا يف ةعوضوم # هتفرعم

 *«:ةيزبلا .هذهب وه سيل يا ديب عونصم.ريغلا اذج لماكلاو مظعالا .ابلاب ةرظتنملا تاريغلا ةنهك سيير ميسملا
 ناريثلا مد نكي نل هنال . . + اديوم هادف. دجوف سسداقملا ىلإ ةدحاو-ةعفد لخد همدب لب لوجعلاو سويتلا مدب الو

 يذلا ميسملا مد. تللذب يلوا مكف - +. ةرشبلا ريهطتل مهسدقم نيمجنملا يلع تسصن اذا ةلجعلا كاسرو سويتلاو

 اذه:لجأ نمف. . ** ابح .اهالا اودبعتل:ةتياملا .لامعألا نم مكتريصب رهطي نا باعم الب هلل هتاذ برق يدبالا ىورلاب

 كيروللا دعوم نوعدملا ذخاي::لوالا. دبعلا يف يماعملا نم ءادتفا تملا راص اذا يك ديدجلا دهعلا- ةطنساو وه ميسملا

 ملف الاو ةقح# يتوملل ةيصولا .دهع نال * اتوم ئموملا .يلع .ةرورصلاب بلحج ةيصوت-ههع ام ثيح نال * يدبالا
 بعشلا بطاخ نأ يسوم" نأل #2 مد ربغب ددج لرالا دهعلا الو .انهاه نمف ..* ايح يموملا ماد ام ةرق“ ابل نكي



 يلعو هسفن فوصملا يلع معضنف افوزو يزمرق فوصو ءام عم لزمتلا مد ذخا ةعيرشلاب ةصتحملا ةّيصولا ةفاكب
 * مدلاب اهلك ةمدخلا تالأو ءابخلا يلع مضنو # هب هللا مكاصو يذلا دهعلا مد وه اذه الياق * بعذشلا ةعامج
 اذا ةرورصلاف * مفص ريصي ام مد قارا نم اولخو ةعيرشلا ميالي ام يلع ربطي مدلاب ليلق الا ءايشللا لكو كلذك
 هذه نم لصفا اياحتب رهطتف ديدجلا دهعلا تاوذ تاييامسلا اماف هذهب تاوامسلا يف يتلا .ايشالا تالاثم رهطت نا
 اهسفن ءامسلا يلا لخد هنكل ةيقيقحلا سداقملا هابشأ يدايالاب ةلومعملا سداقملا يلا لخد ام .ميسملا نال # اردق
 يف سداقملا يلا ةنبكلا سيير لخدي امك ةريثك تاعفد هتاذ برقي يمل 2 #* ابلجا نم هللا هجول نآلا ربظيل

 دنع ةدحاو ةعفد رهظ امنا نالف ةريثك راربم ملاعلا ءاشنا ذنم ملاتي نأ جاتحمت ناك دقف الو »* يبنجا مدب ةئس لك

 * ةنونيدلا اذه دعبو ةدحاو ةعفد اوتومي نا سانلل دعم نأ امكو د اهدامخاو ةيطغلا ةقلاخمل هتعمب ذب روهدلا .اضقنا
 * اصالخ هنوجرتي نيذلل ةيطخ الب ةيناث ربظيسو نيريثك اياطخ مدقيل ةدحاو ةعفد برق .ميسملاو كلذك

 . رشاعلا لصفلا د |

 لك اهنومدقي ينلا اهسفنا ميابذلا كلتب اهسفن رومالا ةروص ال ةرظننملا ةديتعلا تاريخلا لظ اهيف ةعيرشلا نال

 لك اياطخلا ركذ ريركت اهيف نكل # اياطخلا ركذ نم ةدحاو ةركذت الو اضيإ مهل سيل ةعفد اورهطت دق ول اهمادخ نإ
 تدرا ام لوقي ملاعلا يلا هلوخد دنع كلذلف خ* اياطغلا .عزتني نإ عيطتسي نل سويتلاو ناريثلا مد نال #* ةئس
 اذناه تلق ذينيح # اهب تيضترا ام اياطغلا نع يتلاو اهتلمجب تاقرحملا * امسج يل تينتقاو انابرقو. ةيححض
 نابرقلاو ةيحتلا نا الياق اذه قوف ركذ املو * كلتيشم مهللا لمعا نا فعصملا سار يف ينع بك دق ذا يجا
 لاق ذينيح # اهب تيصترا الو اهتوثا ام ةعيرشلا ضرتفمب تممدق يتلا اياطغلا نع ينلاو اهتلمج تاقرعملاو

 ةعفد يف انسدق نيذلا نوسدقم هتيشمب نهن هب يذلا #» يناثلا ميقيل لوألا علتقن كديشم مهللا لمعال يحا اذناه

 ربعي ال اسولج هللا نيمي ف سلج ةدحاو ةحبابذ اياطغلا نع برق نا اذه اماف * اياطخلا ليزت نأ طق عييطتست
 ال ام يلا نيسدقملا ممت ادحاو انابرق نأل د هيمدق يطوم تمحت هوادعا عضوت نإ دعب اميف اعقوتم #* هادم

 لوقي مايالا كلت دعب هب مهدهاعأ يذلا دهعلا وه اذه #* لاق نا دعب هنأل سدقلا حور انل دهشيو #* هادم ربعي

 هذه رافتغا ثيحن # اضيا مهماثاو مهاياطخ ركذا نلو د مهناهذا ين اهبتكاو ميبولق يف“ يعيارش مهيطعا برلا
 انل هددج يذلا ه* عوسي مدب هلاد نيسيدقلا لخدم يف ةوخالا اهيا انل ناف د* اضيا ةيطخ نع نابرق جاتحي نلد

 قح بلقب مدقتنلف * هللا تيب يلع اميظع انهاك انلو # هترشبب يا باجعلاب ايحو ارهاظ اثدعع اقيرلُم
 ناف ليام ريغ اجرلا فارتعا كلسمنو * يقن .امب مسجلا منو ةئيبخ ةنطف نم انبولق مضننو ةنامالا عانتقاب
 امك مبعم عامتجالا اولمهت ال * ةعلاصلا لامعالا يمنيو ةبعملا صرح المات اضعب انضعب لساتنو * قداص دعاولا
 ارايتخا ءاطخالا انلصاو اذا اننال * بيرق مويلا نا متملع ام رادقمب اريثك رادقملا اذهب مهوزع لب كلذب ةداع موقت
 ةديتع ران ةريغو ةبهرم ام ةنونيد راظتنا يوم د اضيا اياطغلا نع ةحبذ انل يقبتت امف قحلا ةفرعم انذخا دعب
 مكفا # تافار ريغب تومي ةثلث وا نيدهاش رصد يسوم ةعيرش دحا فلاخ ادا هنال * نيدداصملا لكات نا

 .جور متشو اسج هب سدق يذلا ديهعلا مد بستحاو هللا نبا ساد دق نم كلد نم رشا اباقع بجوتسي نوئظت

 متاصح ةهج نمف #* ةريثك مالا نابج مترباصو اهيف متاصتسا يتلا ةفلاسلا مايالا ركذت اوررك * يلا هللا يدي يف

 سالتخا مئلبتقاو يدويقل متيئر مكنال * اذكه اوفرصت نيذلا ءاكرش مترص ةهج نمو مومغو تارييعتب نيروهشم
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 ليلق دعب نال + دعوملا اوفضتمت هللا ةيشم متلمع اذا يتح ةسام ربصلا يلا ةجاح مكب نل * ةميظع رجلا

 ضابقنال انسل نهتث »+ يسفن فرست نلف ضبقنا ناف يبحي ةنامألا نم ىقيدصلاو * يلبي نلو دراولا يجحا بيرق
 ْ !/ »* ,سفنلا مالصال ةنامال لب كلالهلإ يلا دروم

 رشع يداعلا لصفلا

 نياق نم لضفأ هلل ةحصبذلا ليباه مدق ةدياز ةناماب * تارهاظ كدارصبملا ريصت اليل هللا ةملكب تنقتا روهدلا
 اتوم نياعي اليل نودخا لقن هلامالب  اضيا ملكدي تام نا دعب اهبو هعيبارقل هللا دهش نا قيد هنا هل دبش. اهبو
 نال هللا يضرتسي نأ نكمم ريغ ةنامالا نم اولحف # هللا يضرا هناب هل دهش هتلقن لبق هنال هلقن هللا نال دجو امف
 يحوأ امل ةنامالاب # ةازاجم ايطعم هنوغتبي نيذلل نوكيس ةنأو دوجوم هنأ قدصي نأ هيلع بج هللا يلا لبقملا

 صخملا لدعلل راسو ملاعلا ناد اهب يتلا هلزنم صالعتا ةتيفسلا ملصاو عروتف تادهوش نكت مل يلا رومالا نع مون يللا
 ملاع ريغ رخو اًثروم ةذخاي نأ عيمزا يذلا مضوملا يلا جرختي نا عاطا ميهربا يهد امل ةنامالاب د اثراو ةنومالاب
 نيثراولا ببوقعيو قصصا عنم هبصراضصملا يف نكمو ةعيرغ اهتاك دعوملا ضرا يف ميهربأ نكسم ةنامالاب + يم# نيأ يلا

 دراس تذخا هفامآلاب د اهقلاخو اببعناص هللا يتلا تااساسألا تداذ ةنيدملا رظعنا هناأل + هسغن دعوملا اذه هعم

 قم ارمضا ةناسالا هذه #+ اقداص دعارلا تسستحا نا ابشد تمقو فانت ةدالو تمدلوو لسن داريال ةوق رقاعلا

 لمرلاكو اهترثك يف ءامسلا موج لثم سان تدامص هدسجو روسألا هذهو بوقعيو سيعلا دحاو نم اودلو ثكللذلف هقفرو
 دعب نم اهورمبا لب هيعارملا اوذخاي ملو مهلك ,اوه تام ةنامالا يف د يصيح ال يذلا رحبلا .لاش ىلع يذلا

 * انطوس نوسحتلي مهنا نوصحري لاوقالا هذه لدس نيلياقلا نآل د ناكسو ضرالا يف ءابرغ مهنأ اوفرتعاو اهيلع اوهلسو
 يه يتلا يلا نوقاحشي نالف #* اهيلا نودوعي تنقو اذل مهل ناك دقل اهنم اوجرخ يتلا ةنيدملا كللت اوركذي اوناك ولو
 دنامألاب * ةنيدم مبل ىها دق هنال مههالا يعدي نا مبغم هللا فكعتسي مل كلذلف ةييامسلا يأ تلت نم لضفا

 «علل يعدي قممساب نأ هن هل ليق يفلا #* ديعاوملا لجتقملا كيحولا برقو بر نيح قمأ ميهربا برق
 سيعلاو بوقعي قصصسا كراب ةنامالاب * ركشب هتصضتح ا كلذلف يتوملا نم هميقي نا رداق هللا نأ رععفم *« لسن

 + ةاصع تفرط يلع دجسو فسوي ينب .نم دحأو لك كتلراب بوعي توم ناح كا ةنامالب # ةفئتوم روعا نع

 يسوم دلو دا ةنامآألب # ةماظه لمح نع مهاصوأو ليارصأ ينب جورخ نع ركذ فضوي ةافو تناح يح ةنامألاب

 نا د اميظع يسومراص ذا ةنامالب * كللملا'رما ابهري ملو ايل يبصلا ايار اهبنال رهشا ةئلث هادلاو هءابخ

 اسمح * ةيطغلاب يتقو عمت هل نوكي نا نم رثكا هللا بمعش عم يقشي ناراتخاو  انبا نوعرف ةتبال يعدي
 كلملا ديغو قتي ملو رصم كرت ةنامالب # ةازاجملا ءاطعا ىلا رصبت هنال رصم زونك نم مظعا ةورث ميسعلا :رييعت
 ةناسالاب * راكبالا ديبم مهنم يدي اليل هشوطلو مدلا ةقاراو صصفلا لهم ةنامالاب * يري ال نم يري هناك تبث هنال
 اععلرا راوسأ تمطقس ةنامالاب *:اوقرغ اهكلسم نويرصملا ربدخا امل يتلا. ةسباي ضرا يف ربعي نمك رجالا رحبلا اوربع
 ا!ذامو #* مالمس سيساوجهلا تلبق ذا ةاصعلا عم ةينازلا باحار كللهت مل ةنامالاب * مايا ةعبس ابلوح ريد نيح

 ٠ هنامالاب نيذلا  ءايبنالا»و ليومصو دواد حاتفيو نوشمشو قارابو نوعدج نع افصاو ٍنزوعي نامزلا نال اضيا لوقا
 دعب اوديات فويسلا هاوفا اوتاف رانلا ةوق اودهخا د دسالا هاوفا اودص ديعاوملا اولان لدعلا اوعنص تاكلمملا اودهاج
 فيسلاب اولتق نورخا ةمايقلا نم نهتاوصأ ءاسنلا اوذخا د ءابرغلا شويج اومزه بورهلا يف ءايوقا اوراص تفعض

 اومجر # اضيا سبحملاو دويقلاو طايسلاو يزاهملا ةربخ اوقاذ نورخا د افرش لضفأ ةمايق اولانيل ءادتفالا اولبقي ملو



 نكي مل يذلا #* نييقش نينوزحم نيزوعم يزعملا دولجمب تاحاشولاب اوفاط اوتاع فيسلا لتقب اونا اورشن

 ةنامالاب مهل دوهشم مهلك ءالوهو * ضرالا بوقثو رياغملاو لابجلاو يراربلا يف نيهيات مهتميق لداعي الو مهاوسي ملاعلا
 » انم اولخ اولمكي اليكل لضفا ءايش انل رظنف قبس هللا نل »* ىيعاوملا اولادي ملو

 رشع يناثلا لصفلا

 لهسلا ةيطغلاو هلك بصعغلا لقث مرطنلف انلوح ةعوضوم اميظع اذكه ابترثك رادقم .ادبش. ةباهس نحن ذا انل ناف
 رورسلا ضوع يذلا اهلمكسو ةنامالا سيير عوسي ىلا نيرظان #* انل بوصنملا داهجلا ين ربصلاب ايرج رضامتلو اهلاعتفا

 لكم يلع رع, سوي ركدتلا 1 اور و هن يب ل ا ا ا

 مدلا يتح ةيطحملا دعب اميف متمواق ام مكنال * مكسفنا نوخرتف اولكت اليكل هتاذ يف ةاطخلا نم ةمواقملا هذه
 اذا حرتست الو برلا بيدات نم رجضت ال يب ينب :ب اي نينئبك مكبطاخل يذلا ءازعلا متيسن دقو « اهيازاب نيدهاج«

 هيلا مكمدقيو هللا مكينديف بدالا يف اوربصا + هلبتقي نبا لك دلجو هبحا نم بدوي برلا ناف * كلو
 متسأو لوغن انا متناف لكلا هكراش دق يذلا بدآلا نم اولخ مكنك ناو د* هوبأ هبدوي ام يذلا نبآألا وه نم نينبك

 نآأل * شيعنو حاورألا يبآ عضم نأ انب يلوذ سيلفا. مهنم لجخ انوبدا ذأ انترشب ءابا ناك انا مث | * نينب

 ب بدأ لكو #* هتسادق نم لانيل قنفاوي امل بدوي اذهو ةريسي امايا اقفاوم هنودظي ام يلع اوبدأ امبر كيلوا

 يدايالا اوموق كلذلف # يمالسلا لدعلا هب نيضاترملا ديفي اريخاو انزح لب احرف رعشتسي ام رضاحلا تقولا اذه
 عم ةمالسلا اوبلطا  ءاربي لب جرعالا ليمي اليل ةدهمم اقرط مكلجرال اولعجاو د ةيخرتسملا بكرلاو ةعلخملا
 مكيف نوكي الا هللا ةمعن نم ازوعم دحا نوكي الا نيبقارم * دحا برلا نياعي ام اهنم اولخ يتلا ةسادقلاو لكلا

 يذلا سيعلاك اسجي وا ايناز دحا مكيف نوكي الا * نوريثك موق هب سندتيو يدويف قوف يلا عنوي ةرارم لصا
 ناكم دجو ام هنال باخ ةكربلا ثري نا دعب اميف ءاش امل هنا نوملعتل مكناو + هتايروكب عاب دحاو ماعط ضوع

 قوبلا توصو # ةعبوزو مالظو بابض يئو اران مرطضمو سوملم لبج يف متلخد اع مكنأل * عومدب اهبلط دقلو ةبوت
 ولو لبجلا نم اند نا يسوملا رما اولمتحا ام مبنال * ةملك اودازي الا اوعمس نيذلا اهنم يفتعا لاوقالا تدوصو
 يلا متلخد دق مكنكل + بدوعرم فياخل يننا لاق يسوم نا يتح ابوهرم ليختملا ناك اذكهو + مجري شحو
 يلاو تاوامسلا يف نيبوتكملا راكبالا ةعيبو د ةكيالم تاوبر مسومو ةيوامسلا ميلشروا يعلا هلالا ةنيدمو نويهص لبج
 نسم رثكأ ملكتم مد حوفنو ديدجلا دهعلا ةطساو عوشي يلاو #* نيلماكلا نيقيدصلا حاوراو لكلا يضاق هلالا ةرضح
 ضر ف ميلا يحولا نم أوفعتسأ نأ اوتلفنا م اوناك نأ تكرلوا نذل ملكتملا نم أوفعتست 2 اورذحاف 4 ليباه مد

 ذينيح فرالا عزعز هتوص يذلا ترم نم انيلا يحؤلا نع انعمتترأ ذا تلفنن الا اريثك نحن انب يلوا مكف
 لاقتنا يلع لدي يرخا اضيا ةعفد هلوقو د ءامسلاو لب طقف ضرالا ال اضيا يرخا ةعفد انا نازلزال الياق نالا دعوو
 عررتت 3 ةقلمم ءلستن نهن كلذلف + جوخ 1 ىلا ءايشللا تبئتل ةعونصم اهنا ثيح نم ةكرعتملا اياربلا
 * ةديبم ران انهالا ناف * عروتو ءايحتساب ةيضرم ةمدخ هللا مدخت اهب ةمعن انلن

 رشع ثملاتلا لصفلا

 !وركدأ :* ةكيالم اوفاضا مهنا 0 نع مككنا اذهب ناف ةفايصلا هيك أوسنت 1 ةيوخألا ةدوملا تسننلف

 هعهمتمو لاح لك يلع مركم جاوزلا #* مهلثم دسج يف متناو مكناك نيرورضملاو نيديقم مبعم مكناك نيديقملا
 تمل لاق وه هنال تارضاحلاب نوفتكت دا ةضفلل بحمص ريغ نكيلف مكمزع # ةقسفلاو ةانزلا نيدي هللاو سند ريغ
 مكيربدم اوركذت #* ناسنالا يب هلمعي ام اًشخا نلذ ينيعم برا لوقنف نم قثن كلذلف * كلمها نإو ككرتا
 وهو موهلاو سمأ ميسملا عوسي #* مهتناماب نوهبشتتف مهفرصت نوفن ف مكرظن نوديقت دا هللا مالكب مكوبطاخ نيفلا

_- 



 -ه

 دا ةيذغالاب ال ةمعنلاب بلقلا تبثي نا وه انسح نال اهعم اوايمتت ال ةبيرغلاو ةنولثملا ميلاعتلا * روهدلا يلا
 تاناويعلا مد نآل * هنم اولكءاي نا ناطلس ءابحلا نومدخ# نيذلل سيل مبذم انل # اهب اوفرصت نيذلا اهب عفتني
 عوسي كلذلف »* ركسعملا جراخ قرت اهماسجأ تنناك سداقملا يلا ةنبكلا سيرب اياطخلا نع مدقي ناك يذلا
 انل سيل نال # هراع نيلماح ركسعملا جراخ هيلا اذا نجرهتلف  بابلا جراخ ملات همدب بعشلا سدقيل
 تاوفشلا ةرمث يه يتلا ميبستلا ةيحض هللا يلا تنقو لك عفرن هيف * ةديتعلا سمتلن انكل ةتباث ةنيدم انهاه .

 مكيربدمل اونعذا * هللا يضتري اياحتلا هذه لثمب نال ةكراشملاو .ءافعصلا يلا ناسحالا اوسنت ال * همسال تاركاش

 + مكل قفاوم ريغ اذه ناف نودبمتي الو حرفب اذه اولمعيل اباوج مكنع نوطعي نمك مكسفنا نع نورهسي مهنال مهوعيطاو
 اذه اولمعت نا مكلساو * ادومح# افرصت فرصتن نا نيرثوم .يش لك يف ديج ريمظ انل. نأ نوقثاو انناف .انع اولص
 يدبالا دبعلا مدب مظعملا منغلا يعار عوسي يتوملا نم شاتنملا ةمالسلا هآلاو #* اعيرس مكيلا عجرا يكل ارثاكتم
 هل يذلا ميسملا عوسيب هماما يضرملا رمالا انب اعناص هتيشم اولمعتل ملاص لمع لك يف مكدطوي * عوسي انبر
 اوفرع. * ةريسي لاوقاب تمبتك امنا يننال ةيزعتلا مالك اولمتحت نا ةوخالا اهيا مكلساو #* نيما روهدلا يلا دجملا
 ملسي نيشيدقلا ةفاكو مكياسور ةعامج اولبق د هعم مكنياعاس اعيرس ءاج نا يذلا يضملا قلطملا سرئوميت الا
 ! * نيما مكتعامج عم ةمعنلا #.ايلاطيا نم نيذلا مكيلع

 + سواثوميت دي يلع ايلاطيا نم تسبتكو نييناريعلا يلا ةلاسرلا تمت

 ةيكيلوثاكلا لوسرلا بوقعي سيدقلا هلاسر

 1 لوالا لصفلا

 يتوخا اي اوحرفا نا * تاتشلا يف يتاوللا ةليبت رشع ينثالا يلا ميسملا عوسي برلاو هلالا دبع بوقعي نم
 هل نكيلف ربصلاو * اربص لعتفي مكناميا ربتخم نا نيملاع # ةنرلتم نحم يف متطقس اذا حرفلا لك اوبستحا
 يطعملا هلا نم لسيلف ةمكح هصقني مكدحا نكي ناف» * ءيثن نم نيصقان ريغ نيماتو نيلماك اونوكتل لماك لمع
 يهاصي مسقنملا باترملا نل .يش يف مزعلا مسقنم ريغ ةناماب لسيلو * يطعيسو ادحا ريعي الو ةحامسب لكلا

 برلا نم ذخاي هنا ناسنالا كلذ نئظي الف »* ادج يلاعتيل اهفاصعاب هيف سفنتو ميرلا هطبخت يذلا رحبلا مت

 نال هعضاوتب ينغلاو #* ةرلعب عضاوتملا خالا رغتفيلف . #« هقرط عيمج يف هل نيكمت ال نيسفنلا وذ لجرلا #* ءايش
 ههجو .اهب نسح كلهو هرهز رثتناو تابنلا سبي دق اذاف رجلا عم علطت سمشلا نال * ربعي هرهز شيشعلا امك
 ةايحلا ليلكا ذخاي .اربتخمم راص اذا هناف ةنعملا يلع ربصي يذلا ناسنالل .ابوطلا #0 هتافرصتم يف رمصي ينغلاو اذكه
 وه نمتم الو رورشلاب نعت ام هللا ناف هنعتما هللا نا لقي الف مكدحا نعتمنا !ذا #* هءابحا برلا هب دعو يذلا
 ةيطغلاو ةيطخ تمجمتن تاابح اذا ةوبشلا نا مث + هعداختو هبزجهتست هتوبشر هنعتمت امنا دحا لكو # ادحا

 ةردعتم يه يلعلا نم ةمات ةبهرم لكر ةدلاص يطع لكف * ءابحالا يتوخا اي اولصت ال د توملا دلوت تلمك اذا



 * هاياربل ام ةمدقم نوكنل قحلا ةملكب :اندلوف ءاش # رييغت لظ الو يار لادتبا هدنع سيل يذلا راونالا يبا نم

 ام ناسنالا ظيغ نآل # ظيغلا يف ايلطب مالكلا يف ايطب عامتسالا يف اعيرس ناسنا لك ءابحالا يتوخا اي نوكي يتح
 صلخ نأ رداقلا يزيرغلا قطنلا ةعادوب اولبقأ ةليذدر ةدايزو ةسافط لك متحرط اذا اذهلف #* هللا لدع لمعي

 الومع سيلو سومانلا عومس وه نم نال # مكسفنا نيلمهم طقف نيعماس ال سومانلا نيلماع اونرك #* مكسفنا

 اماف * ناك فيك نيعحلل يسنو فرصناو هتاذ لمات دق هنال * ةءارملا يف هنوك هجو لماتي اناسنا هباشي اذهف
 هلمعب نوكيس اذكه لمعلل اعناص نوكي لب ايسان اعومس نوكي ام اذهف تسباثلاو ةماتلا ةيرعلا ةعيرش يف علطملا
 ةيقنلا ةدابعلاو + ةلطاب اذه ةدابعف هبلق عدخب لب هناسل مهل الو دباع هنا مكيف نظي نم .* اطوبغم
 بويع نم هسفن ناسنالا ظفحي. ناو مهتقيض يف لمارالاو اماتيلا دهاعت يه هذه بالا .هلالا دنع .ةبذبملا
 » سند ريغ ملاعلا

 يناثلا لصفلا

 لج مكعمجع يلا لخدي نا هنال * هرجولا ةاباحتل دجملا يلو ميسملا عوسي انبر ةنامأ اوذغتت ال يتوخا اي

 هل نولوقتو ةيهبلا ةلعلا سباللا يلا مكرظن نوفرصتف * حسو -بوثب نيكسم لخديو ةيبب ةلحب بهذ همتاخ
 ملو * يمدق يطوم نود انهاه سلجا وا كلنه ىمنا. فنق نيكسملل نولوقتو انسح اسولج انهاه تنا سلجا
 ملاعلا نيكاسم هللا راتخا دق اما ءابحألا يتوخا اي اوعمسا # ةئيبحلا راكفالا ةاضق مترص دقف مكتاذ يف رمالا اوزيمت
 مكيلع نوربجتي ءاينغالا سيل وأ سكسملا متنهأ نأ متناف * ئءابحا هب .ىعو يذلا كلملا نيثراوو ةنامالا يف ءاينغا

 نومتت متنك ناف #3 مكيلع يعد .يذلا فيرشلا مسالا يل لع اورتفي اوسيلو #* ماكحألا سلاجع يلا مكنوبححل مهو

 نوباحت مثنك نأو * نولمعت انسح المعف كسفن بعت امك كبيرق .بعت نإ باتكلا يف امك ةيكلملا ةعيرشلا

 اهضيازف' نم ةدحاو يف لزيو اهلك ةعيرشلا ظفح نم نال # اهفلاخي نمك ةعيرشلا مكخاوت نا نولمعت ةيطخت هوجولا
 ترص دقف تمتقو. قسفت مل ناف يزت 3 لاق لدقت :اآل لاق يذلا نآل #* اهلك اهتفلاخ» ةميرج تمت راص دقف
 ةمحر ال يذلا .ءاضقلا ناف * ةيرحلا ةعيرشب اومكاحت نأ نيديتعك اولمعا اذكهو اوملكت اذكه # افلاخم ةعيرشلل
 هل نأ دحا لوقي نأ يتوخا اي ةعفنملا ام * فاصنالا يلع رهتفت ةمحرلاف ةمحر لمعي مل نم ىلع نوكي هيف

 يمويلا توقلا نم وا نييراع تمخا وا خا نكي نا #* هصلخت نا عيطتست هتناما لعلا, لامعا هل نوكي امو ةناما
 * كلذ نم ةعفنملا ام امهدسج هجاتح ام امهوطعت الو اعبشاو انتست مالسب اقلطنا مكدحا امهل لوقيف * نيزوعم
 نم .نرا لامعا يب اناو ةناما كل تننا دحاو لوقي نكل # اهتاذ يف ةتيام يه لامعا نكي مل نا ةنامالا كلذك
 نونموي نيطايشلاو. لمعت انسح وه دحاو هللا نأ تننا نموتا. * يتنامأ يلامعا نم كيرا اناو كتناما كلامعأ

 سيلا انوبا ميهربا + يه ةتيام لامعا نم اولخ ةنامالا نا ملعت نا ءاشتا رفصملا ناسنالا اهيا د: نوقرفيو اذكه
 تو  هلامعا اهممت هتناماو هلامعا تدعاس هتناما نأ تيارا * مبذملا ىلع قسما هنبا مدق نا هتكز هلامعا
 لاعالا نم ناسنالا نا ندا متيأرا * هللا ليلخ يعدو ة2دع ءتللذ هل بسحو هللا قدص ميهربأ نأ لياقلا باتكلا

 قيرط ف مهمجرخأو لسرلا تلبق نا اهتكز اهلامعا تسسيلا ةينازلا باحرو كلذك د طقف ةنامالا نم ال يكزتي
 * يه ةتيام .لامعالا نم اولخ ةثامالاو:تللذك وه تميام حورلا نم اولخ يلا نا امك نآل * يرخا

 كلاثلا لصفلا
 لزي ال نمف اريثك اوفهن انلك اننأال د * ةميظع ةنونيد ضضتصتس اننا نيملاع نيريثك نيملعم اوريصت ال يتوخآ اي

 لقنتو انل ةعضاخ داقنتل ليلا هاوفا يف مجللا لعجن انك ناف هلك همسج مجل؛ نا ردتقم لماك لجر اذه ةملكب
 ثيح للا ةريقح ةبشخ لجر اهفطعت فصاوعلا جايرلا اهددكت اهريداقس مظع يلع بمكارملا اهو » هلك اهمسح

 ٠ ج2



 اهرادقم يلوي» قرحت ةريسيلا راتلا اهو ايهاز مظعتيو ريغص وضع وه ناسللا اذكه # اهربديو اهموقي نم ةضهن ءاشت
 منهجو اننوك ةركب بسبلملاو هلك مسجلا سندملا انياضعا يف بصتني ناسللا اذكه ملظلا ملاع ران ناسللاو * اميظع
 ناسللا امافف #* ةيرشبلا ةعيبطلل لذتو عصخنت تايرحبلاو تابادلا ريطلاو شوحولا ةعيبط ةفاك نآل * هبهلت
 نعلن هبو بالا هلالا كرابن هب * توملا مس نم اولمم كسمي الرشوه هللذي سانلا نم دحا عيطتسي امف
 يتوخا اي ءايشالا هذه نوكت نا بجي ام نعللاو كيربتلا جرخ# هسفن مفلا نمو د هللا هبشك اوراص نيذلا سانلا
 وأ انوتيز لمعت نا اهنكمي ةئيتلا لعلا يتوخا اي '*رملاو ولحلا هسفن هبقثم نم ضيفي عوبنيلا لعلا #* أذكه
 هتريس نم مضاو مكيف ملاعلاو ميكحلا  ابذعو احلام ءام ضيفي دحاولا عوبنيلا الو اذكه ائيت عنوت نا ةمركلا ردتقت
 * ىيتحلا يلع اوبذكتو اورخافتت الف كلحص مكبولق فو رم دسح مكيف نكي ناف #* ةمكحو ةعادوب هلامعا ينسعلا
 كانبهف كهملاو دسعلا ناك امنيا نال * ةيناطيش ةيناسفن ةيضرا اهنكل ةردحتم يلعلا نم تسسيل ةمكحلا هذه ناف
 ةبعوم عوضخلا ةعيرس ةعيدو ةيمالس مث ةرهاط الوا يهف يلعلا نم يتلا ةمكحلا اماف د ملط رما لكو نيكمتلا مدع
 * ةمالسلا يعناصل ةمالسلاب عرزت لدعلا ةرمث د ةاءارم الو اهيف مسقت ال ةدلاص تارمثو ةمحر

 عبارلا لصفلا

 مكل سيلو نوبتشت »+ مكياضعا يف ةدنهتملا مكتاذل نم انهاه نم تسيلا مياصخلاو بورعلا مكيف نيآ نم 5 5 : همه ٠ ه ظ- .أ .

 دقو #* نولاست ام مكنال ءايشن مكل سيلو نوبراحو نومصاحم مكبولطم نولانت مكنكمي امو نودسحتو نولتقت مكروثام
 ملاعلا بكم نأ نوملعت اما يئاوزلاو ةانزلا اهيا * مكتاذل يف هوقفنتل نولاست يدر يزغمب .مكنال نوذخات امو نولاست

 يذلا حورلا نأ انبع لوقي باتكلا نأ نونظتو # هلل اودع لصح دقف ابح# ملاعلل نوكي نا رثوي نمف يه هلل ةوادع
 + هتمعن نيعضاوتملا يطعيو نيرمكتسملا مواقي هللا نا لوقي اذهلف ةميظع ةمعن يطعنو »* دس نا رثوي انيف نكس
 يوذ ايو مكيديا اورهط ةاطملا اهيا مكنم اونديق هللا يلا اوبرتقا * مكنم برببيف لاحملا اوسواق هلل اذا اوعضخاف
 اي * مكيلعيف برلا ماما اوعضاوت # ابايتكأ مكحرفو احون دعيلف مككحن اوحونو اوقشا د مكبولق اوقن نيسفنلا
 نيدت تريك ناف ةعيرشلا نيديو ةعيرشلا بائغي هاخأ نيديو هاخأ باّتغي نم ناف اضعب مكضعب نباتغي 2 ىتوخأ

 نم تمناف كلهي ناو صلخ نأ ردتقملا ةعيرشلل عرتشملا وه دحاو # اهنايد لب ةعيرشلا الماع تسسلف ةعيرشلا
 ادحاو اماع ثلانه ميقنو اذكو اذك ةنيدم يلا قلطنن ادغو مويلا نيلياقلا نآلا تاه * كريغ نيدت نم اي تننا

 مث اليلق رهظي راخ متنا امنا مكتايح يه فيك نال دغلا يف نوكي ام نوملعت ام نيذلا متناو * ابمسكنو رجتلو
 لكو .مكتاوحجتب نورخافت نآلا * كلاذو لمعلا اذه لمعن انشعو برلا ءاش نا نولوقت ام لدب #* الحفضم ديبي
 * هل ةيطخ كاذفن هلمعي الو احالص لمعي نا دحا فرع نا دوه ثيبخ اذه لثم راغتنا

 0 سمامنلا لصفلا ٠ ظ '
 دودلا راص دق مكسبالمو اسامت دق مكوانغخ #* مكيفاوتس يتلا مكتاوقش يلع'نيلولوم اوكبا ءاينغالا اهيا نآلا تاه

 مايا يف اهومتنزخ رانك مكنامعل لكءايسو مكيلع ةداهش نوكيس اهرادصو اتيدص دق مكتضنو مكبهذ # اهلكءاي
 نيداصحلا تافاتهو حرصت اهيلع مهومترباكو مهومتمدعأ نيذلا مكلوقح- اودصح ىنيذلا ةهلعفلا ةرحااه د: ةريخألا

 * مسبذلا مويل ةنمسمك مكبولق متوذغو مترطبو ضرالا يلع متمعنت * ثيوابصلا برلا ناذا يلا تلخد دق
 ميركلا ضرالا رمث رظتني ملفلا اه برلا دورو يلا اولبمت يتوخا اي # مكمواقي ملو قيدصلا متلتق ةموكحلا متيضما

 ةرباصمل اجدومن اوذخلا يتوخا اي * باوبالب فقو دق يضاقلا اهف اونادت اليل صعب يلع مكضعب دهنتي ال يتوخا اي
 .متفرعو بويا ربصب .متعمس دق :نيرباصلا بوطن نعمن اه د .برلا مساب اوملكت نيذلا ءايبنالا حورلا لوطلو اقشلا



 الو ضرالاو ءامسلاب ال اوفلحت ال ءيش لك لبق يتوحلا اي 0 فوورو نذمتلا ليرج هنال هل اهلعج- ينلا برلا ةياهن
 رس ناو لصيلف رضو ءاقش يف مكدحا لصح نا # ةءاارملا يف اوطقست اليل ال الاو معن مكنم معنلا نكيلو رخآ مسقب

 * برلا مساب تيزب هنونهديو هيلع اولصيلو ةسينكلا سوسق دتسيلف دحا مكيف ضرمت ناو #* منرتيلف مكدحا
 مكتاوفهب ضعبل مكضعب فرتعيل # هل رفغت اياطخ لمع دق ناك ناو برلا هميقيو ضيرملا صلخت ةنامالا ةالصو
 ملاتلا يف انيواسي اناسنا ناك امنا ايليا  اريثك رددقت ةلعافلا قيدصلا ةبلط ناف اوفشتل ضعب ىلع مكضعب لصيلو
 تمعبنأو ارطم ءامسلا تطعاو اضيا يلصو # رهشا ةتسو نيئس ةهنلث ضرالا يلع رطمت ملف رطمت الا ةالص . يلصف
 نم ايطاخ دري نم نا ملعيلف * دحا هدريف ىلا قيرطلا نع دحا مكيف لضي نا يتوخا اي * ارمث ضرالا

 ش 1 * هاياطخ ةرثك رفغيو توملا نم هسفن صلختا هقيرط لالض ؛

 * ةيكيلوثاكلا لوسرلا بوقعي سيدقلا ةلاسرلا تممت

 يف

 يلوالا هيكيلوثاكلا لوبسرلا سرطب سيدقلا ةلاسر

 1 ظ لوالا لصفلا

 ايساو ةيكودابكو ةيطالغ» سطنبلا دلي, تاتش يف نينطاقلا نييفطضملا يلا :ميسملا عوسي لوسر سرطب نم
 ةمعنلا مكل رثكذلو ةمد حوضنو ميسملا عوسي. ةعاطل جورلا ةسادقب بالا هللا ةفرعم فلاس ضخ اهب #* ةينكيلاو

 ثاعبناب يعلا اجرلا يف هتمحر روفو صخن امب انتدالو داعا يذلا ميسملا عوسي انبر وباو هللا كرابت + ةمالسلاو

 ةوقب نينوصملا #* مكل تاوامسلا يف ظوفحت رماض الو سند الل لاب ريغ كثيرومل * يتوملا نم حيسملا عوسي
 اريرجت نا ابجاو ناك نا اليلق نالا هب نوجيتمت نيذلا * ريخالا نامزلا يف نلعتسي نا ادعم صالخلل ةنامالاب هللا
 يف ديجعتو ماركاو ميدمل رانلاب ربتخملا كلاهلا بهذلا نم ةمارك لضفا مكتناما ربتخم دجويل »* ةنولتم نعمب
 ال رورسب نوجيتبتسف هب متنما دقو نآلا هنودهاشت ام يذلا هومتببحاف هومتيار ام يذلا * ميسملا عوسي نالتعا
 ءايبنالا اوصصفتسإو بلط هلجا نم يذلا صالخلا # مكسفنا صالخ مكتناما ةياهن نينصتحت * هيجعو هفصوب قطني

 مدقت ام مهيف ميسملا حور متوا تمقو يا يفوا نمل اوشتفو د مكيلا ةلصاولا ةمعنلا لجا نم أووابنتت يذلا
 7 مكل لب مهسفنال اهنومدختل اوناك ام مهنا مهل نلعاف د اهدعب يذلا داجسالاو ميسملا تلان يتلا ماللا نع هب دهشف
 * اهيلا علطت ةكيالملا يهتشت يتلا داجسالا ءامسلا نم لسرملا سدقلا حورلاب مكورشب نيذلا نم اهب نآلا مترشب يتلا
 امك * ميسملا عوسي نالعتسا يف مكيلع ةغباسلا ةمعثلا يلع الماك الكرت نيلكوتم نيظقيتم مكدهذ .اقح اودش اذهلو
 مكاعد يذلا سودقلاك متنا اوريص لب # مكتوابغب اهيدق اهيف متفرصت ينلا :تاوهشلاب اولكشتت الو ةعاطلا داللاب قيلي
 ىلع مك نم ابا متوعد نآو »* سيدق انا ينناف نييسيدق اوريص بتك دق نال »* مكفرصت عيمج يف نيسيدق

 مكفرصت نم متيدف ام مكنا نيملاع # مكانكس نامز يدم يوقتلاب اوفرصتف اهيف ةاباحت ال ةموكح دحا لك لعف
 باعم ال يذلا لمغلا ميسملا مد.يا ميزكلا مدلاب نكل #* نييلابلا بهذلاب وأ ةضفلاب :مكوابا :هومكدلق يذلا لطابلا



 هب نيذلا د مكلجا نم نامزالا رخاوا يف ترهظو ملاعلا ءاشنأ لبق هب تسمدقت ةفرعملا يذلا سند الو هيف
 ةعاطب مكسفنا نورهطتف #* هيلع مكلاكتاو هللاب مكتناما نوكتل ادج“ هاطعاو يتوملا نم هماقا يذلا هللاب متنمأ
 نم ال مكتدولو دوعتف # امياد ابح يقن بملق نم اضعب مكضعب بحب نأ ةوخالا ةبحم يف ةءاارم الب حورلاب حلا
 ناسنالا فرش عيمجو شيشحلاك رشب لك نال #* رهدلا يلا يتابلاو يحلا هللا ةملكب يلبي ال عرز نم لب لاب عرز
 * هب مكترشب يذلا مالكلا وه اذهو دبآلا يلا يقبيف برلا مالك اماف #* طقسي هرهزو فج تابنلاو تابنلا رهزك

 يادلا لصفلا

 نبللا يلا نيقيات نالا اودلو دق لافطاك * تاعيقولا عيمجو دسحو ةءاارمو شغ لكو ةليذر لك اذا اوحرطاف
 الوذرم ايح ارجح هيلا نومدقتت نيذلا * ملاص برلا نا متقذ دق متنك نا #* هب اومنتل هيف شغ ال يذلا يقطنلا
 متمدقو اسيدق ايتونهك ايناحور اتيب متينب دق ةيح ةراجح مكنا امب متناو .* هللا دنع امركم يفطصم سانلا نم
 نويبص يف عضا ادناه اذكه هنومضم يف باتكلا ن5 * ميسملا عوسيب هللا دنع انسح ةلوبقم ةيناحور ايام

 هلذر يذلا رجلا ةاصعللو ةماركلا متنما نيذلا مكلف * يزحتسي ام هب نموي نمف امركم يفطصم يوازم ارجح
 متنا اماو #* هنم اولهذو هوصعو ةملكلاب اورثع نيذلل كش ةرخصو ةرثع رجحو #2 اسار ةيوازلل راص وه نووانبلا
 هرون يلا ةملظلا نم مكاعد نم لياضفب اوربغتل صاصتخال بعش ةسيدق ةما يكرولم تونهك ينطصم سنهف

 نييواح #* سفنلا يلع دنجتت ينلا ةيرشبلا تاوهشلا نم اودعتبت نا ةالجو ناكس مكنا امب مكيلا عرضتا يابحا
 نودجمي اهورصبا ١ذا ةنسعلا مكلامعا نم رشلا يلماعك هب مكنوعتشي يذلا .يثلاب اميكل !ادومحت ممالا يف مكفرصت

 ءارمالل اماو + هناطلس لجا نمف كلملل اما برلا لجا نم ةيرشب ةيرب لكل اذا اوعضخاف د دهعتلا موي يف هللا
 مللصلا اولمعت نا هللا ةيش. يه اذكه نال * تاعلاصلا لعاف مسيدملو ميابقلا يلماع نم راصتنالل مبلسري هنا اميف
 اومركأ * هللا ديبع لثم نكل رشلل اباجح ةيرعلا مهل نمك ال رارحا لثم # ءاهنسلا سانلا ةلاهج نومكبتف
 ءاعدولاو طقف .اىلصلل ال مكتاداسل يوقتلا .ةفاكب اوعيطا ديبعلا اهيا * كلملا اومركا هللا اوقتا ةاخاوملا اويحا ةعامجلا
 رغف اميا نال * املظ باصيو امومغ هللا ةفرعم لجأ نم ناسنالا لمتحي نا دومحع اذه نآل * نيبعصتملاو لي
 اذه يلا مكنال #* هللا دنع مكل ادمح اذهف متربصف متبصاو تاعلاصلا متلمع نا لب متربصف متعرقو متاطخا اذا مكل
 يذلا * شغ همف يف دجو الو ةيطخ لمعي مل نم * هراثا يغتقنل الاثمت انل افلخم انع ملا مييسملاو نال متيعد
 انااطخ لك يذلا كلد #»* الدع امكح مكحتا نم يلا رمألا ضوف لب .دعوتي مل ملا ناو هضوع بسي مل متش امل

 ةلاض متغك متنك مكنال * متيفش هحارجب يذلا لدعلا يف شيعنف اياطغلا نع علقن اميك ةبشغلا :ىلع هدسجب
 ظ 3 مكسفنأ هبنتارملاو يعارلا يل متعجر نآلا مكنكل

 ثكااثلا لصفلا

 مهوحارت هنسحلا ءاسنلا ةريس لجال ةملكلل نوعضخ ال ةفياط اوناك نا اميكل ةصاخ نهلاجرا نعضخبلف ءاسنلاو كلذك

 يلح فيصرتب الو جراخ رعشلا نم رفضب نكت ال يتلا ةريسلا * فوخ# ةرهاطلا مكتريس نوري كأ * مالك ملع ريغب
 وه يذلا نكاسلاو عيدولا حورلا يلب مدعب يثوي موتكملا بملقلا ناسنا لب :* للحلا سوبلب نييزتلاب الو بهذلا
 * نهلاجرل تاعضاخ نهسفنا سدو اميدق هللا يلع تالكوتملا تاسيدقلا ءاسنلا اذكه نآل ةلالجلا ميظع هللا ماما

 نم .يش نم لو تافياخ ريغ حالصلا تالماع اهدالوا نترص دق يتلا اهاوم هتمسو ميهربا ترعاط ذا هراسك

 اميو هفعض ديدشلا يياسنلا ءانالاب قيلي امك اماركا نهودنمنا ةفرعمب نهونكاس اذكه لاجرلا اهيا متناف * تالهذملا

 نيقفشم ايواستم مكزييمت مكلك اونوكت نا ةبصوتلا ةياهنو د مكتاولص عطقنت اليكل ةيحلا ةمعنلا مكعم تايراو نهنا



 يلا مكنأ نيملاع اوكراب سكعلاب لب امس بسسلا ضوع وأ ارش رشلا ضوع اوفاكت آل * نيطيشن نيننمت“ نيبح# ةوخالل
 نا نم هيتفشو رشلا نم هناسل ففكيلف ةعلاص امايا يري نأ بمحو ةايحلا رثوي نم نال # ةكرب اوثرتل متيعد !ذه

 نيقيدصلا يلا برلا ينيع ناف #* اهارو رضاحتللو ةمالسلا بلطيلو ريغلا لمعيلو رشلا نع منجتلو + اشغ املكتي
 * ملاصلا نيهباشم متنك ذا مكرضي وا مكيذوي يذلا نم .# ءاوسالا نيلماعلا يلع برلا هجوو مهتبلظ يلا هيتعماسو

 يف هلآلا برلا اوكراب د اوبرطضت الو هوبهرت الف مهفوخ اماف نيطوبغم نونوكتسف لدعلا لجا نم متبصا ناو نكل
 نييواح يوقتو ةعادوب * مكيف يذلا اجرلا لجا نم الوق مكلسي نم لك ةبواجل امياد نيموستم اونوكو مكبولق
 ةبعحم يف ةدلاصلا مكتافرصت نم مكنودوي نيذلا له“ ,اوسالا يلماعك هب مكنولاتغي يذلا .يثلاب اميكلا ةعلاص ةريصب

 نآل # اولضتف رشلا اولمعت نا نم دوجا اوملاتت ناو هللا يشم ترثا نا ريخلا اولمعت نا لصفالا نال * ميسملا
 ةرشبلاب تام ذاو هللا يلا انلخاديل نيملاظلا لجا نم ملا قيدصلا انايطخ لجا نم ملا ةدحاو ةعفد ميسملاو
 ةعفد هللا فطعتب لبتتا نيح ام اتقو ةاصعلل * زركو سبحلا يف يتلا حاورالا يلا بهذ هب يذلا * حورلاب شاع
 ةيدومعملا نآلا هتلاثمت يذلا رمألا * سفنا ينامث يا ريسي رفن .املاب ابيف صلخ يتلا: ةنقتملا ةنيفسلا حون مايا يف
 ينوه يذلا * ميسملا عوسي ثاعبناب هللا يلا ةعلاصلا ةريصبلا جاهتباب لب طقف- ةرشبلا ضمسو. ةليزم ال انصلخت
 ظ + تاوقلاو تاطلسلا ووذو ةكيالملا هل تععضخ ءامسلا يلا يضم فاو هللا نيمي

 عبازلا لصفلا

 * ةيطغلا نم فك دق ةرشبلاب ملا يذلا نا مزعلا اذهب متنا اوعردتف ةرشبلاب انلجا' نم سيسملا ملات دق ذاف
 فئاسلا مكرمع نامز مكيزخي ال » هللا ةيشم يف لب اضيا سانلا تاوهش يف 1 ةرشبلاب مكتايح ناعز يقاب اوشيعتل
 تادابع ينو برشلا سلاجم“ يف يناغالا يف تاركسملا يف تاؤهشلا يف قوسفلا يف نيعكستم . ممالا ةيشم نيلماع
 * مكيلع نويرتفيف هسفن مهنلا اذه طيلخت يف مهعم نورشاعت ام اذا هنوبرغتسي يذلا رمالا * ةبجاولا ريغ مانصالا

 ةرشبلاب اومكاحتل يتوملا رشب ينعملا اذهل نال * يتوملاو ءايحالا نيدي نا دعم وه نمل اباوج نودسي نيذلا كيلوا
 » تاولصلا يف اوقيفو اذا اوعدتراف تنند دق لكلا ةياهنو * هللاب صتخي امك حورلاب نوشيعيو سانلاب صتخ# امك
 الب ضعب بارتغا مكضعب بحتلو # اياطغلا ةرثك رتست ةبعحملا ناف ةمياد مكسفنا يف ةبحملا اونتقا ءيش لك لبقو
 * ةنولتملا هللا ةمعن يلع ءالضف ةمراهتب قيلي امك مكسفنأ يف اهومدخا ةبهوم ذخا دق امك دحا لكو * رمدت
 عوسيب لاوحالا رياس يلع هللا ديل هقزري يذلا هتوق ريظن مدخ# مدخ# نم هللا لاوقا لثم ملكتي ملكتي نم
 اناعتما رياصلا مكيف يذلا رارعتسالا اوبرغتست ال يتبحا ان # نيما رهدلا دابا يلا ةزعلاو دجملا هل يذلا ميسملا
 نورست هدجم نالعتسا يف اميكل اوحرفاف ميسملا مالا اوكراشت ام رادقمب نكل .* ابيرغ اضرع مكل ضرعي هناك مكل
 كيالوا دنع وهف مكيف ميرتست هللا حورو ةوقلاو دجملا حور ناف مكل يبوطلاف ميسملا مساب متريع نأ * نيجيتبم
 دي بيرغ بيقرك وا *وس عناصو! صل وأ لوتاقك مكدحا بصيو نملاتي الف #* دج متنا مكدنعو هيلع يرتفي
 نم ةنيادملا: ءادبت نا ناح دق تقولا ناف * ينعملا اذه نم هللا نجي, لج الف ىميسم هنال ملاتو نحكم ناف.
 صاخب ديمملاب قيدصلا نكي ناو # هللا ةراشب اوصع نيذلا ةياهن نوكي اذامف اللا يدتبت انم نكت ناف هللا تيب
 عدوتسي نيما قلاخ هنا امبف هللا ةيشم رثوت امك نوباصيو نوملاتي نيذلا نأ يتح #* نارهظي نيا يطاغلاو قفانملاف
 ظ ْ آ * ملاصلا لمعلا يف مهسفنا

 سماخلا لصفلا
 نا ه هنالعتسا دينعلا دجملا كيرشو ميسملا مالاب دهاشلاو مهريظن سقلا انآ مكيف نيذلا سوسقلا يلا عرضت[

 ال + طاشنب لب يمس ,مبرل الو ةحسبق ةديافل ال ايرايتخا لب ايرارطضا ابقرت ال نيبقارم مكيف ينلا هللا ةيعر اوعرت



 يطع اهل ينلا مكتلاد اوحرطت الف + قايو كللت نم لصتا كلم تاوامسلا يف مكل نأ نيملاع فب مكتادوجوم
 2000 ”يووأ يواو ايدبا سليما مسوس نايس » ةميظع هرج

 ئ ةنلا مللصال ةنامال لب كاليلا ىلا دروم

 37 يد تيا

 نياق نم لضفأ هلل حبلا ليئاع م دق 0 هقاماي : تارهاظ ا رهصت اليل هللا ةملكب مويبارب#

 اتوم نياعي اليل حودخا لقن هثامالاب ا + اضيا ملكتي تام نا دعب اهبو هعيبارغل هللا دهش نأ قيد هنأ هل دبش اهبو

 نال هللا يضرتسي نا نكمم ريغ ةنامالا نم اول * هللا يضفرا هناب هل دهش هتلقن لبق هنال هلقن هللا نآأل دجو امف

 يحوأ امل ةنامالاب 7 ةازاجم ايطعم هنوعتبي نيذلل نوكيس ةنأو دوجوم هنأ .قدصي نأ هيلع بج هللا يلا لبقملا

 صتخغملا لدعلل 0 ملاعلا ناد اهب يملا ةلزنم صال ةنيفسلا ملصاو عروتف تلدسوش نكت مل ينلا رومالا نع حون يلا
 ملاع ريغ ميرو اًثروم ةذخاي نا عيمزا يذلا ممضوملا ىلا جرخت نا عاطا ميهربا يهد امل ةنامالاب د اًثراو ةنومالاب

 نيثراولا بوقعيو قمنا عم براضملا يف نكمو ةعيرغ اهناك دعوملا ضرا يف 34 نكسم ةنامالاب * يع نيا يلا
 هراس تذخا هتامألاب # اهقلاخو اببعناص هللا يتلا تداساملا تداذ ةنيدملا رظفأ هنأل + هسفن دعوملا اذه هعم

 قم ارمضا ةئاسألا هذه # اقداص دعارلا تسستحا دأ ابشم تمقو يفانت ةدالو هتمدلوو لسن كاريال ةوق رقاعلا

 لمرلاكو اهترثك يف ءامسلا موج لدم سان تدامص هدسجو روصالا هذهو بوقعيو سيعلا دععاو نم اودلو ثكللذلف هقفرو
 دعب نم اهورصبا لب هيعاوملا اوذخاي ملو مهلك .الوه تام ةلامالا يف * يصح ال يذلا رعجلا .ىلاش ىلع يذلا
 * انطوص نوسحتلي مهنا نوصي لاوقالا ةذه لد نيلياقلا نأل * ناكسو ضرالا يف ءابرغ مهنأ اوفرتعاو اهيلع اوهلسو

 ةنامألاب * ةنيدم مبل ىها دق هنال مههالا يعدي نا مهفم هللا فكعسي مل كلذلف ةييامسلا يأ كلت نم لضفا

 هلل يعدي قممساب نأ هنع هل ليق يفلا » ديماوملا لجتقملا ىيحولا برقو بر نيح قفا ميهربأ برق

 سيعلاو بوقعي قصسا كلراب ةنامألاب + ركشب ةنضخحا كلذلف يتوملا نم هميقي نأ رداق هللا نأ رععفم #* لسن

 * ةأصع تفرط يلع دجسو فسوي ينب نم دحاو لك كلراب بوتعي توم ناح فا ةنامالب # ةفئتوم روعا نع
 يحوم دلو نا ةناسمالب د»# ةماظه لمح نع مهاصواو ليارصأ ينب جورخ نع ركد فضوي ةافو تناح نيح ةنامآلاب

 نا دح اميظع ينومراص نا ةنامالب * كللملا رما ابهري ملو اهيلس يبصلا ايار اهبنال رهشا ةثلث هادلاو ةءابخ
 اسمعك * ةيطغلاب يتقو عتمت هل نوكي نا نم رثكا هللا بمشي عم يفشي نأ راتخاو يا

 يفللملا دبعو ىتب ملو رصم كرت ةناعالاب نب ةازاجعلا ءاطعا ىلأ رصبت 00 ةررث ميسعلا رييعت

 0 7 0 00 يدي 3 المل 0000 0 هنأ أرآو د لمع داب * يرب 0 يري هناك تمبث هنآ

 : دانا يذلا 2 .ايينااو ليومصو نراذ عاتلبو ندعقم اال نإ نوعدج نع افصاو ينزوعي نامزلا نل اشيا لوقا
 دعب اوديات فويسلا هاوفأ اوتاف رانلا ةوق اودمخا د دسالا هاوفا اودص ديعءاوملا اولان لدعلا اوعنص تاكلمملا اودهاج

 فيسلاب اولتق نورخآ ةمايقلا نم نهتاوصا ءاسنلا اوذخا د ءابرغلا شويج اومزه ببورهلا يف ءايوقا اوراص تفعض
 اومجر د اضيا سبعلاو دويقلاو طايسلاو يزاهملا ةربخ اوقاذ نورخا د افرش لضفا ةمايق اولانيل .ادتفالا اولبقي ملو



 نكي مل يذلا * نييقش نينوزحم نيزوعم يزعملا دولجب تاحاشولاب اوفاط اوتام فيسلا لحقب اونهتعا اورشن
 ةنامالاب مهل دوهشم مهلك ءالوهو * ضرالا بوقثو ريلغملاو لابجلاو يراربلا يف نيهيات مهتميق لداعي الو مهاوسي ملاعلا
 * انم اولخ اولمكي اليكل لضفا ءايش انل رظنف قبس هللا نال د ديعاوملا اولاني ملو

 رشع يالا لصفلا

 لهسلا ةيطخلاو هلك بصغلا لقث مرطنلف انلوح ةعوضوم اميظع اذكه اهترثك رادقم ءادبش. ةباعس نحن ذا انل ذاف
 رورسلا ضوع يذلا اهلمكمو ةنامالا سيير عوسي يلا نيرظان #* انل بوصنملا داهجلا يف ربصلاب ايرج رضامتأو اهلاعتفا
 لثم يلع ربص نميف ركفتلا اذا اورركف # هللا شرع نيمي يف سلجو لج ا نوهتساأ لنا بلصلا رباص هل بوصنملا

 مدلا يتح ةيطخلا دعب اميف متموات ام مكنال * مكسفنا نوخرتف اولكت اليكل هتاذ يف ةاطخلا نم ةمواقملا هذه

 اذا حرتست لو برلا بيدات نم رجضت ال ينب اي نيئبك مكبطاختا يذلا .ازعلا متيسن دقو د اهيازاب نيدهامس“
 هيلا مكعدقيو هللا مكين ديف بدالا ف اورمصا ه#* هلبتقي نبأ لك دلجعو هب نم بدوي برلا ناف »* كلخماو

 متسلو لوغن انا متناف لكلا هكراش دق يذلا بدالا نم اولخ متنك ناو د هوبا هبدوي ام يذلا نبآلا وه نم نينبك

 نال * شيعنو حاورالا يبال عضخن نا انب ىلوالا سيلفا. مهنم لج“ انوبدا اذا انترشب ءابا ناك اذأ مث #0 نينب
 يف بدا لكو # هتسادق نم لانيل قفاوي امل بدوي اذهو ةريسي امايا اقفاوم هنونظي ام يلع اوبدا امبر كيلوا
 يدايالا اوموق كلذلف * يمالسلا لدعلا هب نيضاترملا ديفي اريخاو انزح لب احرف رعشتسي ام رضاحلا تقولا اذه
 عم ةمالسلا اوبلطا د ءاربي لب جرعالا ليمي اليل ةدهمم اقرط مكلجرال اولعجاو #* ةيخرتسملا بكرلاو ةعلخملا
 مكيف نوكي الا هللا ةمعن نم ازوعم دحا نوكي الا نيبقارم * دحا برلأ نياعي ام اهنم اولخ يتلا ةسادقلاو لكلا

 يذلا سيعلاك اسجن وا ايناز دحا مكيف نوكي الا * نوريثك موق هب سندتيو يذويف قوف يلا عنوي ةرارم لسا
 ناكم دجو ام هنال باخ ةكربلا ثري نا دعب اميف ءاش امل هنا نوملعتل مكناو #* هتايروكب عاب دحاو ماعط ضوع
 قوبلا توصو د ةعيوزو مالظو باابض ينو اران مرطضمو سوملم لبج يف متلخد اع مكنأل * عومدب اهبلط دقلو ةبوت
 ولو لبجلا نم اند نا يسوملا رمأ اولمتحا ام مهنال د ةملك اودازي الا اوعمس نيذلا اهنم يفتعا لاوقالا تدوصو

 نم رثكا ملكتم مد موفنو ديدجلا دهعلا ةطساو عوشي يلاو #* نيلماكلا نيقيدصلا حاوراو لكلا يضاق هللا ةرصضح
 ضرالا يف مهيلا يحولا نم اوفعتسا ذا اوتلفنأ ام اوناك نأ كيلوا نآل ملكتملا نم اوفعتست الا اورذحاف .* ليباه مد

 ذِينيح ىؤذرألا عزعز هتوص يذلا »* تاوامسلا نم انيلا يحلا نع انعجترا لأ تفنن الا اريثك نك أنب يلوا مكف

 لاقتنا يلع لدي يرخا اضيا ةعفد هلوقو  ءامسلاو لب طقف ضرالا ال اضيا يرخا ةعفد انا نلزلزال الياق نآلا دعوو
 عزعزتت ال ةكلمم ملستذ نهأ كلذلف + عرعزتت ال يتلا ءايشللا تبثتل ةعونصم اهنا ثيح نم ةكرمتملا اياربلا
 * ةديبم ران انهالا ناف #* عروتو ءايهتساب ةيضرم ةمدخ هللا مدخن اهب ةمعن انلن

 رشع كاانلا لصفلا

 اوركدأ :* ةكيبالم اوفاضا مهنا موق نع مككنا اذهب ناف ةفايبصلا ةبحكع أوسنت ال ةيوخألا ةدوملا تمربننلف

 هعيش لاح لك يلع مركم جاوزلا #* مهلثم دسج يف متناو مكناك نيرورصملاو نيديقم مبعم مكناك نيديقملا
 تمل لاق وه هنل تارضاحلاب نوفتكت ىلا ةضفلل بح ريغ نكيلف مكمزع # ةقسفلاو ةانزلا نيدي هللاو سند ريغ
 مكي رب دم اوركذت »* ناسنالا يب هلمعي ام اشخا نلف ينيعم برلا لوقنف نمن ىدن كلذلف * كلمها نو ككرتا

 وهو مويلاو سمعأ ميسملا عوسي #* مهتناماب نوهبشتتف مهفرصت ذوفن يف مكرظن نوديقت نا هللا مالكب مكربطاخ نيذلا



 دل

 مل ينلا ةيذفالاب ال ةمعنلاب بلقلا تبثي نا وه انسح نال اهعم اوليمتت ال ةبيرغلاو ةنولثملا ميلاعتلا * روهدلا يلا
 تاناويهلا مد نال * هنم اولكءاي نا ناطلس ءابحلا نومدخي نيذلل سيل مبذم انل # اهب اوفرصت نيذلا اهب عفتني
 عوسي كلذلف #* ركسعملا جراخ قرحت اهماسجا تناك سداقملا يلا ةنبكلا سيرب اياطخلا نع مدقي ناك يذلا
 انل سيل نال #* هراع نيلماح ركسعملا جراخ هيلا اذا نجرجتلف * بابلا جراخ ملات همدب بعشلا سدقيل
 تاوفشلا ةرمث يه يتلا سيبستلا هةيح هللا يلا تنقو لك عفرن هيف »* ةديتعلا سمتلن انكل ةتباث ةنيدم انهاه
 مكيربدمل اونعذا + هللا يضتري اياحتلا هذه لثمب نلل ةكراشملاو ءافعصلا يلا ناسحالا اوسنت ال * همسال تاركاش

 * مكل قفاوم ريغ اذه ناف نودبنتي الو حرفب اذه اولمعيل.اباوح مكنع نوطعي نمك مكسفنا نع نورهسي مهنال مهوعيطاو
 اذه اولمعت نا مكلساو #* ادومح# افرصت فرصتن نا نيرثوم .يشن لك يف ديج ريمظ انل. نا نوقثاو ائناف .انع اولض
 يدبالا دبعلا مدب مظعملا منغلا يعار عوسي يتوملا نم شاتنملا ةمالسلا هالاو * اعيرس مكيلا عجرا يكل ارثاكتم
 هل يذلا ميسملا عوسيب هماما يفرملا رمالا انب اعناص هتيشم اولمعتل ملاص لمع لك يف مكدطوي #* عوسي انبر
 اوفرع. * ةريسي لاوقاب تمبتك امنا ينال ةيزعتلا مالك اولمتحت نا ةوخالا اهيا مكلساو * نيما روهدلا يلا دجملا

 ملسي نيشيدقلا ةفاكو مكياسور ةعامج اولبق د هعم مكنياعاس اعيرس ءاج نأ يذلا يضملا قلطملا سواثوميت حالا
 ظ * نيما مكتعامج عم ةمعنلا #.ايلطيا نم نيذلا مكيلع

 + سواثوميت دي يلع ايلاطيا نم تبتكو نييناريعلا يلا ةلاسرلا تمت

 ةيكيلوثاكلا لوسرلا بوقعي سيدتقلا كاب

 ١ لوالا لصفلا ]'

 يتوخا اي اوحرفا نأ * تاتشلا يف يتاوللا ةليبق رشع ينثالا يلا ميسملا عوسي برلاو هلا دبع برفقعي نم
 هل نكيلف ربصلاو #* اربص لعتفي مكناميا ربتخ» نأ نيملاح * ةنولتم نجم يف متطقس اذا حرفلا لك اوبستحا
 يطعملا هلالا نم لسيلف ةمكح هصقني مكدحا نكي ناف» * .,يثن نم نيصقان ريغ نيماتو نيلماك اونوكتل لماك لمع

 يهاضي مسقنملا باترملا نال .يش يف مزعلا مسقنم ريغ ةناماب لسيلو * يطعيسو ادحا ريعي الو ةحامسب لكلا

 برلا نم ذخاي هنا ناسنالا كلذ نئظي الف #* ادج يلاعتيل اهفاصعاب هيف سفنتو ميرلا هطبخت يذلا رحبلا مت

 نال هعضاوتب ينغلاو #* هولعب عضاوتملا خالا رغتفيلف # هترط عيمج يف هل نيكمت ال نيسفنلا وذ لجرلا #* .ءايش
 ههجو .اهب نسح كلهو هرهز رثتناو تابنلا سبي دق اذاف رجلا عم علطت سمشلا نال #* ربعي هرهز شيشحلا امك
 ةايحلا ليلكا ذخاي اربتخم راص اذا هناف ةنعملا يلع ربصي يذلا ناسنالل .ابوطلا * هتافرصتم يف رمضي ينغلاو اذكه

 وه نهتم الو رورشلاب نعت ام هللا ناف هنعتما هللا نا لقي الف مكدحا نمتمنا اذا * هءابحا برلا هب دعو يذلا

 ةيطغلاو ةيطخ تمهجتن تابح اذا ةوبشلا نأ مث * هعداختو هبزجتست هتوبش هروتمت امنا دحا لك # ادحا

 ةردعحن» يه يلعلا نم ةمات ةبهرم لكو ةدلاص يطع لكف # ,ءابحالا يتوخا اي اولضت ال : توملا دلوت تلمك اذا



 * هاياربل ام ةمدقم نوكنل ىعلا ةملكب .اندلوف ءاش * رييغت لظ الو يار لادتبا هدنع سيل يذلا راونالا يبا نم
 ام ناسنالا ظيغ نال #* ظيغلا يف ايطب مالكلا يف ايطب عامتسالا يف اعيرس ناسنا لك ءابحالا يتوخا اي نوكي يتح
 صلخ# نأ رداقلا يزيرغلا قطنلا ةعادوب اولبقا ةليذر ةدايزو ةسافط لك متحرط أذا اذهلف #»* هللا لدع لمعي

 الومع سيلو سومانلا عومس وه نم نآل * مكسفنا نيلمهم طقف نيعماس ال سومانلا نيلماع اونوك #* مكسفنا
 اماف * ناك فيك نيعلل يسنو فرصناو هتاذ لمات دق هنال * ةءارملا يف هنوك هجو لماتي اناسنا هباشي اذهف

 هلمعب نوكيس اذكه لمعلل اعناص نوكي لب ايسان اعومس نوكي ام اذهف تسباثلاو ةمانلا ةيرحلا ةعيرش يف علطملا
 ةيقنلا ةدابعلاو * ةلطاب اذه ةدابعن هبلق عدخب لب هناسل مجلي الو دباع هنا مكيف نظي نم .* اطوبغم
 بويع نم هسفن ناسنالا ظفحي ناو مهتقيض يف لمارالاو اماتيلا دهاعت يه هذه ببالا .هلالا دنع .ةبذبملا
 ”* سند ريغ ملاعلا

 يناثلا لصفلا

 لجر مكعمجع يلا لخدي نا هنال + هوجولا ةاباحتل دجملا يلو ميسملا عوسي انبر ةناما اوذختت ال يتوخا اي
 هل نولوقتو ةيهبلا ةلعلا سباللا يلا مكرظن نوفرصتف * صو بوعي نيكسم لخديو ةيبب ةلحج بهذ همتاخ

 ملاعلا نيكاسم هللا راتخا دق اما ءابحألا يتوخا اي اوعمسأ ةئيبخلا راكفالا ةاضق مترص دقف مكتاذ يف رمالا اوزيمت
 مكيلع نوربجتب .ايدغالا سيل وا نيكسملا متنها نا متناف * ةءابحا هب دعو يذلا كلملا نيثراوو هنامالا يف ءاينغا
 نومتت :متنك ناف * مكيلع يعد .يذلا فيزشلا مسالا يلع اورتفي اوسيلو * ماكحالا سلاجم يلا مكنوبحسي مهو

 اهضيازف نم ةدحاو يف لزيو اهلك ةعيرشلا ظفح نم نال * ابفلاخا نمك ةعيرشلا مكخبوت نا نولمعت ةيطخت هوجولا
 ترص دقف تلتقو قسفت مل ناف ينزت ال لاق لدقت :ال لاق يذلا نآل # اهلك اهتفلاخ# ةميرج تمعن راص دقف
 ةمحر ال يذلا ءاضقلا ناف د ةيرحلا ةعيرشب اومكاحكت نا نيديتعك اولمعا اذكهو اوملكت اذكه # افلا“ ةعيرشلل
 هل نأ دحا لوقي نا يتوخا اي ةعفنملا ام * فاصنالا يلع رغتفت ةمحرلاف ةمحر لمعي مل نم يلع نوكي هيف
 يمويلا توقلا نم وا نييراع تمخا وأ خا نكي نا * هصلخت نا عيطتست هتناما لعلا. لامعا هل نوكي امو ةنامأ
 : كلذ نم ةعفنملا ام امهدسح هجاتح ام امهوطعت الو اعبشأو انجبست مالسب اقلطنا مكدحأ امهل لوقيف * نيزوعم

 نم ٍنرا لامعا يل اناو ةناما كل تننا دحاو لوقي نكل + اهتاذ يف ةتيام يه لامعا نكي مل نا ةنامألا كلذك
 نونموي نيطايبشلاو. لمعت انسح وه دحاو هللا ن؟ تنا نموتا. * يتناما يلامعا نم كيرا اناو كتناما كلامعأ
 سيلا انوبا ميهربا * يه ةتيام لامعا نم اولخ ةنامالا نا ملعت نا ءاشتا رفصملا ناسنالا اهيا د نوقرفيو اذكه
 :, # هلامعا اهممت هتناماو هلامعا تدعاس هتناما نا تيارا + مبذملا يلع قا هنبا مدق نا هتكز هلامعا
 لاهالا نم ناسنالا نا نذا متيارا * هللا ليلخ يعدو الدع كلذ هل بسحو هللا قدص ميهربا نا لياقلا باتكلا
 قيرط يف مىتجرخاو لسرلا تلبق ذا اهتكز اهلامعا تسسيلا ةينازلا باحرو كلذك #* طقف ةنامألا نم ال يكزتي

 > ثلاثلا لصفلا
 لزي ال نمف اريثك اوفهن انلك اننال د ةميظع ةنونيد نضتختس اننا نيملاع نيريثك نيملعم اوريصت 2 يتوخآ اي

 .لقنتو انل ةعضاخ داقنتل ليغلا هاوفا يف مجللا لعجن انك ناف * هلك ةمسج مجلي نا ردتقم لماك لجر اذه ةملكب
 كميح لا ةريقح هبشخ لحجر اهفطعت فصاوعلا حايرلا اهددكت اهريداقس مظع يلع بكارملا اه» د هلك اهمسج
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 اهرادقم يلوي» قرهت ةريسيلا رانلا اهو ايهاز مظعتيو ريغص وضع وه ناسللا اذكه + اهربديو اهموقي نم ةضهن ءاشن
 منهجو اننوك ةركب بسبلملاو هلك مسجلا سندملا انياضعا يف بصتني ناسللا اذكه ملظلا ملاع ران ناسللاو #* اميظع
 ناسللا امافإ #* ةيرشبلا ةعيبطلل لذتو عضختت تايرحبلاو تابادلا ريطلاو شوحولا ةعيبط ةفاك نآل * هبهلت
 نعلن هبو بالا هلالا كرابن هب »* توملا مس نم اولمم كسمي الرشوه هللذي سانلا نم دحا عيطتسي امف
 يتوخا اي .ايشالا هذه نوكت نا بجي ام نعللاو كيربتلا جرخ هسفن مفلا نمو #* هللا هبشك اوراص نيذلا سانلا
 وا انوتيز لمعت نا اهنكمي ةنيدلا لعلا يتوخا اي '*رملاو ولحلا هسفن هبقثم نم ضيفي عوبنيلا لعلا * أذكه
 هتريس نم مضاو مكيف ملاعلاو ميكحلا #* ابذعو احلام ءاع ضيفي دحاولا عوبنيلا الو اذكه انيت عنوت نأ ةمركلا ردتقت
 * ىتحلا يلع اوبذكتو اورخافتت الف كلحم مكبولق فو رم دسح مكيف نكي نا #* ةمكحو ةعادوب هلامعا ينسعلا
 كانبف كعملاو دسعلا ناك امنيا نال * ةيناطيش ةيناسفن ةيضرأ اهنكل ةرددغم يلعلا نم تسسيل ةمكعلا هذه ناف
 ةبعوم عوضغلا ةعيرس ةعيدو ةيمالس مث ةرهاط اليا يهف يلعلا نم يتلا ةمكحلا اماف د ملط رما لكو نيكمتلا مدع
 * ةمالسلا يعناصل ةمالسلاب عرزت لدعلا ةرمث د ةاءارم الو اهيف مسقت ال ةكلاص تارمثو ةمحر

 ظ عبارلا لصفلا
 مكل سيلو نوبتشت #* مكياضعا يف ةدنجهتملا مكتاذل نم انهاه نم تسيلا مياصغلاو بورعلا مكيف نيآ نم

 دقو د نولاست اس مكنال ءايش مكل سيلو نوبراحنو نومصاحتل مكبولطم نولانت مكنكمي امو نودسعتو نولتقت مكروثام
 ملاعلا ةبحع نأ نوملعت اما ياوزلاو ةانزلا اهيا * مكتاذل يف هوقفنتل نولاست يدر يزغمب مكنال نوذخأت امو نولاست
 يذلا حورلا نا اثبع لوقي باتكلا نا نونظتو د هلل اودع لصح دقف ابحم ملاعلل نوكي نأ رثوي نمف يه هلل ةوادع
 + هتمعن نيعضاوتملا يطعيو نيرمكتسملا مواقي هللا نأ لوقي اذهلف ةميظع ةمعن يطعنو »* دسح نا رثوي انيف نكس
 يوذ ايو .مكيديا اورهط ةاطغلا اهيا مكنم اونديف هللا يلا اوبرتقا * مكنم بربيف لاحتلا اومواق هلل اذا اوعضخاف

 اي * مكيلعيف برلأ ماما اوعضاوت # ابايتكأ مكحرفو احون دعيلف مكك<# اوحونو اوقشا د مكبولق اوقن نيسفنلا
 نيدت تسدك ناف ةعيرشلا نيديو ةعيرشلا باثغي هاخأ نيديو هاخا باّتغي نم ناف اضعب مكضعب نباتغي 2 يتوخأ

 نم تنناف كلهي ناو صلخ# نا ردتقملا ةعيرشلل عرتشملا وه دحاو .# اهنايد لب ةعيرشلا الماع تسسلف ةعيرشلا
 ادحإو اماع كانه ميقنو اذكو اذك ةنيدم يلا قلطنن ادغو مويلا نيلياقلا نالا تاه * كريغ نيدت نم اي ثنا
 مث ايلق رهظي راخ# متنا امنا مكتايح يه فيك نال دغلا يف نوكي ام نوملعت ام نيذلا متناو #0 بمسكنو رجتلو
 لكو مكت أوجب نورخافت نألا + كتلدو لمعلا اذه لمعن انشعو برلا اع نأ نولوقت ام لدب #* الممصم نيبب

 * هل ةيطخ كاذف هلمعي الو احالص لمعي نأ دحا فرع نأ *وه ثيبخ اذه لثء راغتنا
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 ! ّْ سماهلا لصفلا ظ > |

 دودلا راص دق مكسبالمو اسامت دق مكوانغف #* مكيفاوتس يتلا مكتاوقش يلع' نيلولوم اوكبا ءاينغالا اهيا نآلا تاه

 نيداصحلا تافاتهو حرصت اهيلع مهومترباكو مهومتمدعا نيذلا مكلوقح اودصح نيذلا ةلعفلا ةرجا اه # ةريخالا

 ميركلا ضرالا رمث 'رظتني حلنلا اه برلا دورو يلا اولبمت يتوخا اي * مكمواقي ملو قيدصلا متلتق ةموكحلا متيضما
 3 برلا دورو ناح دقف مكبولق اودطوو مكتانأ متنا اوليطاخ 3 أرخاتمو امدقتم أرطم ذخأي نا يلا هيلع الهمكم

 ةرباصمل اجذومن اوذخلا يتوخا اي »* باوبالب فقو دق يضاقلا اهف اونادت اليل ضعب يلع مكضعب دهنتي ال يتوخا اي
 .متفرعو بويا ربصب .متعمس دق :نيرباصلا بوطن نص اه ه* .برلا مساب اوملكت نيذلا ءايبنالا حورلا لوطلو اقشلا



 الو ضرالاو .امسلاب ال اوفلعت ال ءيشب لك لبق يتوخلا اي #0 فوورو نذمتلا ليزج هنال هل اهلعب- يتلا برلا ةياهن
 رس ناو لصيلف رضو ءاقش يف مكدحا لصح نا »* ةءاارملا يف اوطقست اليل ال الاو معن مكنم معنلا نكيلو رخا مسقب

 * برلا مساب تيزب هنونهديو هيلع اولصيلو ةسيئكلا سوسق عدتسيلف دحا مكيف ضرمت ناو #* منرتيلف مكدحا

 مكتاوفهب ضعبل مكضعب فرتعيل # هل رفغت اياطخ لمع دق ناك ناو برلا هميقيو ضيرملا صلخت ةنامالا ةالصو
 ملاتلا يف انيواسي اناسنا ناك امنا ايليا * اريثك ردتقت ةلعافلا قيدصلا ةبلط ناف اوفشتل ضعب ىلع مكضعب لصيلو

 تمعبناو ارطم ءامسلا تطعاو اضيا يلصو # رهشا هتسو نيئس ةئلث ضرالا يلع رطمت ملف رطمت الا ةالص يلصف
 نم ايطاخ دري نم نا ملعيلف * دحا ةدريف قحلا قيرطلا نع دحا مكيف لضي نا يتوخا اي * أرمث ضرالا

 ٠ ش * هاياطخ ةرثك رفغيو توملا نم هسفن صلخل هقيرط لالض ؛

 * ةيكيلوئاكلا لوسرلا بوقعي سيدقلا ةلاسرلا تمت

 ىف

 يلوالا ةيكيلوثاكلا لوبسرلا سرطب سيدقلا ةلاسر

 1 لوألا لصفلا

  ايساو ةيكودابكو ةيطالغو سطنبلا دلي تاتش يف نينطاقلا نييفطضصملا يلا مصيسملا عوسي لوسر سرطب نم
 ةمعنلا مكل رثكتلو همد حوضصنو ميسملا عوسي.ةعاطل حورلا ةسادقب بالا هللا ةفرعم فلاس صخب امب »* ةيئثبلاو

 ثاعبناب يعلا اجرلا يف هتمحر روفو صخت امب انتدالو داعا يذلا عيسملا عوسي انبر وباو هللا كرابت #* ةمالسلاو

 ةوقب نينوصملا # مكل تاوامسلا يف ظوفح# رماض الو سند الو لاب ريغ كثرومل * يتوملا نم ميسملا عوسي
 اريرجت نأ ابجاو ناك نا اليلق نالا هب نوجيتبت نيذلا #* ريخالا نامزلا يف نلعتسي نا ادعم صالغلل ةنامالاب هللا
 يف ديجحتو ماركاو ميدمل رانلاب ربتخملا كلاهلا بهذلا نم ةمارك لضفا مكتناما ربتخم دجويل # ةتولتم نحب
 ال رورسب نوجيتبتسف هب متنمأ دقو نآلا هنودهاشت ام يذلا هومتيبحاف هومتيار ام يذلا »* ميسملا عوسي نالتعا

 ءايبنالا اوصدفتسإو بلط هلجا نم يذلا صالغلا * مكسفنا صالخ مكتناما ةياهن نينصضتح# #* هيج“ هفصوب قطني

 مدقت ام مييف ميسملا حور مترا تمقو يا يفوا نمل اوشتفو #* مكيلا ةلصاولا ةمعنلا لجا نم اووابنت يذلا
 ' _ مكل لب مهسفنال اهنومدخلل اوناك ام مهنا مهل نلعاف د اهدعب يذلا داجعالاو ميسملا تلان يتلا ماللا نع هب دهشف
 * اهيلا علطت ةكيالملا يهتشت يتلا داجسالا ءامسلا نع لسرملا سدقلا حورلاب مكورشب نيذلا نم اهب نالا مترشب ينلا
 امك * ميسملا عوسي نالعتسا يف مكيلع ةغباسلا ةمعنلا يلع الماك الكوت نيلكوتم نيظقيحم مكدهذ .اقح اوذش اذهلو
 مكاعد يذلا سودقلاك متنا اوريص لب # مكتوابغب اهيدق اهيف متفرصت ينلا :تاوهشلاب اولكشتت الو ةعاطلا دالواب قيلي

 ىلع مكح# نم ابا متوعد نأو * سودق انا ينناف نيسيدق اوريص بتك دق نال * مكفرصت عيمج يف نيسيدق
 مكفرصت نم متيدف ام مكنا نيملاع #* مكانكس نامز يدم يوقتلاب اوفرصتف اهيف ةاباحت ال ةموكح دحا لك لعف
 باعم ال يذلا لمخلا ميسملا مد.يل ميركلا مدلاب نكل #* نييلابلا بهذلاب وا ةضفلاب مكرابا ::ومكدلق يذلا لطابلا



 هب نيذلا * مكلجا نم نامزالا رخاوا يف ترهظو ملاعلا ءاشنا لبق .هب تممدقت ةفرعملا يذلا * سند الو هيف
 ةعاطب مكسفنا نورهطتف + هيلع مكلاكتاو هللاب مكتناما نوكتل ادم“ هاطعاو يتوملا نم هماقا يذلا هللاب متنما
 نم ال مكتدولو دوعتف #* امياد ابح يقن بلق نم اضعب مكضعب بح نا ةوخألا ةبحم يف ةءاارم الب جورلاب ىتحلا

 ناسنالا فرش عيمجو شيشعلاك رشب لك نال # رهدلا يلا يقابلاو يهلا هللا ةملكب يلبي ال عرز نم لب لاب عرز
 * هب مكترشب يذلا مالكلا وه اذهو دبالا يلا يقبيف برلا مالك اماف + طقسي هرهزو فج تابنلاو كابنلا رهزك

 يناثلا لصفلا
 نبللا يلا نيقيات نآلا اودلو دق لافطاك »* تاعيقولا عيمجو دسحو ةءاارمو شغ لكو ةليذر لك اذا اوحرطاف

 الوذرم ايح ارجح هيلا نومدقتت نيذلا * ملاص برلا نا متقذ دق متنك نا * هب اومنتل هيف شغ ال يذلا يقطنلا
 متمدقو اسيدق ايتونهك ايناحور انيب متينب دق ةيح ةراجح مكنا امب متناو .* هللا دنع امركم :يفطصم سانلا نم
 نويبص يف عضأ ادناه اذكه هنومتم يف باثكلا ن5 #* ميسملا عوسيب هللا دنع انسح ةلوبقع ةيناحور اياعض

 هلذر يذلا رجلا ةاصعللو ةماركلا متنما نيذلا مكلف + يزختسي ام هب نموي نمف امركم يفطصم يرازم ارجح
 متنا اماو #* هنم اولهذو هوصعو ةملكلاب اورثع نيذلل كش ةرخصو ةرثع رجحو # اسار ةيوازلل راص وه نووانبلا
 ةرون يلا ةملظلا نم مكاعد نم لياضفب اوربخغتل صاصتخال بعش ةسيدق ةما يكولم تونهك ينطصم سنجف
 . اي * نالا متمحرف نيموحرم ريغ متنكو هللا بععش متنا نآلاو بعش ريغ ام انقو متنك نيذلا * بيمججتلا
 نييواح »* سفنلا يلع دنممت” يتلا ةيرشبلا تاوهشلا نم اودعتبت نا ةالجو ناكس مكنا امب مكيلا عرضتا يابحا
 نودجي اهورصبا ١ذأ ةئسحلا مكلامعا نم رشلا يلماعك هب مكنوعنشي يذلا .يشلاب اميكل ادومحم ممالا يف مكفرصت
 ءارمالل اماو د هناطلس لجا نمف كلملل اما برلا لجا نم ةيرشب ةيرب لكل اذا اوعضخاف د دهعتلا موي يف هللا
 ملصلا اولمعت نا هللا ةيش٠ يه اذكه نال #* تاعلاصلا لعاف ميدملو ,ميابقلا يلماع نم راصتنالل مبلسري هنا اميف

 اومركا #* هللا ديبع لثم نكل رشلل اباجح ةيرحلا مهل نمك ال رارحا لثم + ءاهنسلا سانلا ةلابج نومكبتف
 ءاعدولاو طقف .اعلصلل ال مكتاداسل يوقتلا ةفاكب اوعيطا ديبعلا اهيا * كلملا اومركا هللا اوقتا ةاخاوملا اؤيحا ةعامجلا
 رغف اميا نال * املظ باصيو امومغ هللا ةفرعم لحأ نم ناسنالا لمثك# نأ دومحت اذه نأل * سمعصتملاو لي

 اذه يلا مكنال * هللا دنع مكل ادمح اذهف متربصف متبصاو تاهلاصلا متلمع نا لب متربصف متعرقو متاطخا اذا مكل
 يذلا * شغ همف يف دجو الو ةيطخ لمعي مل نم # هراثا يفتقنل الاثمت انل افلم انع ملا سيسملاو نال متيعد
 اناياطخ لج يذلا كلذ »* الدع امكح مكحب نم يلا رماآلا ضوف لب .دعوتي مل ملا لاو هضوع بسي مل متش امل

 ةلاض متغك متنك مكنال * متيفش هحارجب يذلا لدعلا يف شيعنف اياطخغلا نع علقن اميك ةبشغلا .يلع هدسجب

 » مكسفنأ «بتارملاو يعارلا يلا متعجر نآلا مكنكل

 ظ ثكلاثلا لصفلا

 مهوحارت ةنسعملا ءاسنلا ةريس .لجال ةملكلل نوعضخ ال ةفياط اوناك نا اميكل ةصاخ نهلاجرل نعضخملف ءاسنلاو كلذك

 يلح فيصرتب الو جراخ رعشلا نم رفضب نكت ال يتلا ةريسلا * فوخب ةرهاطلا مكتريس نوري نا * مالك ملع ريغب
 وه يذلا نكاسلاو عيدولا حورلا يلب مدعب يشري موتكملا بلقلا ناسنا لب # للعلا سوبلب نييزتلاب الل بهذلإ
 * نهلاجرل تاعضاخ نهسفنا نيشو اميدق هللا يلع تالكرتملا تاسيدقلا ءاسنلا اذكه نال * ةلالجلا ميظع هللا ماما
 نم .يش نم 2و تافياخ ريغ مالصلا تالماع اهدالوا نترص دق يتلا اهالوم هتمسو ميهربا ترعاط ذا هراسك

 اميو هفعض ديدشلا يياسنلا ءانالب قيلي امك اماركا نهودنما ةفرعمب نهونكاس اذكه لاجرلا اهيا متناف * تالهذملا

 نيقفشم ايواستم مكزيبمت مكلك اونوكت نا ةيصوتلا ةياهنو  مكتاولص عطقنت اليكل ةبحلا ةمعنلا مكعم تائثراو نهنا



 يلا مكنا نيملاع اوكراب سكعلاب لب ابس بمسلا ضوع وأ ارش رشلا ضوع اوفاكت ال * نيطيشن نيئنمتم نيبعم ةوخالل
 نا نم هيتفشو رشلا نم هناسل ففكيلف ةعلاص امايا يري نا بسصاو ةايعحلا رثوي نم نال * ةكرب اوثرتل متيعد اذه
 نيقيدصلا يلا برلا ينيع ناف  اهارو رضاحتلو ةمالسلا بلطيلو ريغلا لمعيلو رشلا نع منجتلو #* اشغ املكتي
 * ملاصلا نيهباشم متنك نا مكرضي وا مكيذوي يذلا نم .# ءاوسالا نيلماعلا يلع برلا هجوو مهتبلظ يلا هيتعماسو

 يف هلالا برلا اوكراب د اوبرطضت الو هوبهرت الف مهفوخ اماف نيطوبغم نونوكتسف لدعلا لجا نم متبصا ناو ىنكل
 نييواح يوقتو ةعادوب * مكيف يذلا اجرلا لجا نم الوق مكلسي نم لك ةبواجمل امياد نيسوستم اونوكو مكبولق
 ةيحم يف ةدلاصلا مكتافرصت نم مكتوذوي نيذلا لج“ ءاوسالا يلماعك هب مكنولاتغي يذلا ,يشلاب اميكل. ةعلاص ةريصب
 نال # اولضتف رشلا اولمعت نا نم دوجا اوملاتت ناو هللا ةيشم ترثا نا ريغلا اولمعت نأ لضفالا نال * مصيسملا
 ةرشبلاب تام فاو هللا يلا انلخاديل نيملاظلا لجا نم ملا قيدصلا اتايطخ لجا نم ملاث ةدحاو ةعفد ميسملاو
 ةعفد هللا فطعتب لبتتا نيح ام اتقو ةاصعلل * زركو سبحلا يف يتلا حاورالا يلا بهذ هب يذلا #* حورلاب شاع
 ةيدومعملا نآلا هتلاثمت يذلا رمالا »* سفنا ينامث يا ريسي رفن ءاملاب ابيف صلخ يلا ةنقتملا ةييفسلا حون مايا يف

 ينوه يذلا * ميسملا عوسي ثاعبناب هللا يلا ةعلاصلا ةريصبلا جاهباب لب طقف- ةرشبلا مهو. ةليزم ال انصلخت
 ْ * تاوقلاو تاطلسلا ووذو ةكيالملا هل تنعضخ ءامسلا يلا يضم ناو هللا نيمي

 عبارلا لصفلا
 * ةيطغلا نم فك دق ةرشبلاب ملا يذلا نا مزعلا اذهب متنا اوعردتف ةرشبلاب انلجا نم ميسملا ملات دق ناف

 فلاسلا مكرمع نامز مكيزخ 2 #* هللا ةيشم يف لب اضيا سانلا تاوهش يف آل ةرشبلاب مكتايح نامز يقاب اوشيعنل
 تادابع فو برشلا سلا“ يف يناغالا ف تاركسملا يف تاوبشلا يف قوسفلا يف نيعكستم . ممالا ةيشم نيلماع
 * مكيلع نويرتفيف هسفن مهنلا اذه طيلختت يف مهعم نورضاعت ام اذا هنوبرغتسي يذلا رمالا #* ةبجاولا ريغ مانصالا

 ةرشبلاب اومكاحتل يتوملا رشب ينعملا اذبل نال * يتوملاو ءايحالا نيدي نأ دعم وه نمل اباوج نودسي نيذلا كيلوا
 »* تاولصلا يف اوقيفو !ذا اوعدتراف تنند دق لكلا ةياهنو د هللاب صتخي امك حورلاب نوشيعيو سانلاب صتخي امك
 الب ضعب بارتغا مكضعب بحتلو + اياطغلا ةرثكر تست ةبعملا ناف ةمياد مكسفنا يف ةبحملا اونتقا ءيش لك لبقو
 :* ةنولتملا هللا ةمعن يلع ءالصف ةمراهقب قيلي امك مكسفنا يف اهومدخا ةهبهوم ذخأ دق امك دحأا لكو #* رمدت

 عوسيب لاوحالا رياس يلع هللا دجميل هقزري يذلا هتوق ريظن مدخ# مدخ# نم هللا لاوقا لثم ملكتي ملكتي نم
 اناهتما رياصلا مكيف يذلا رارعتسالا اوبرغتست ال ينبحا ان * نيما رهدلا دابا يلا ةزعلاو دجلا هل يذلا ميسملا
 نورست هدج» نالعتسا يف اميكل اوحرفاف ميسملا مالا اوكراشت ام رادقمب نكل * ابيرغ اضرع مكل ضرعي هناك مكل

 كيالوا دنع وهف مكيف ميرتست هللا حورو ةوقلاو دجمفلا حور ناف مكل يبوطلاف ميسملا مساب متريع نا * نيجيتبم
 *» بيرغ بيقرك وأ *وس عناص وأ صل وأ لوتاقك مكدحا بصيو نسلاتي الف + دج متنا مكدنعو هيلع يرتفي
 نم ةنيادملا' .ادبت نا ناح دق تقؤولا ناف * ينعملا اذه نم هللا دهحيلو لج الف يحبس هنال ملاتو نعم ناف

 صاخب دبمهلاب قيدصلا نكي نأو # هللا ةراشب اوصع نيذلا ةياهن نوكي اذامف اللا يدتبت انم نكت ناف هللا تيب
 عدوتسي نيما قلاخ هنا امبف هللا يشم رثوت امك نوباصيو نوملاتي نيذلا نأ يتح »«* نارهظي نيا يطاخلاو قفانملاف
 ظ ! ظ * ملاصلا لمعلا ين مهسفنا

 سماخلا لصفلا

 نا ه# هنالعتسا ديتعلا دمحلا تليرشو ميسملا مالاب دهاشلاو مهريظن سفقلا انأ مكيف نيذلا سوسقلا يلا عرضت

 ال + طاشنب لب يمس مبرل الو ةحبت ةديافل ال ايرايتخا لب ايرارطضا ابقرت ال نيبقارم مكيف ينلا هللا ةيعر اوعرق
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 نونضصتم ةاعرلا سيير رهظ اذا يتح # ةيعرلل ةودقو اموسر نوريصت لب تونهكلا بتارم يود نودوسي نمك
 عضاوتلا اولمتشا رخالل مكدحا عصضخلف مكتفاكو جويشلل اوعضخي بابشلاو كلذك #*رمصضي ال يذلا دجملا ليلكا
 * ءالعتسالا ناوأ يف مكيلعيل ةزيزعلا هللا دي تمحت اوعضتاف #* ةمعن نيعضاوتملا يطعيو نيربكتسملا مواقي هللا ناف
 اناسنا ابلاط ريازلا عبسلاك لوجي مكدناعم لاعسلا ناف اوظقيت اوقيف د انب مامتهالا هلف هيلع هوقلا هلك مكمهو

 هالاو د ملاعلا يف يتلا مكتوخاب ابسفنا ماللا بابسا نولمكت مكنا اوملعأو ةنامالا يف نينكمتم هومواقف * هعلتبي

 * مكسسويو مكيوقيو مكدطويو مكديوي وه اليلق اوملاتل ميسملا عوسيب يدبالا هدجب يلا مكأيا يعادلا ةمعن لك

 سيناوليس دي يلع ينف بسح يلع مكيلا ةريسي ظافلاب اهتبتك هذهو * نيما روهدلا دابا يلا ةزعلاو دجملا هل يذلا
 ينلا ةراتغملا ةعيبلا مكلبقت ده ةتباث ةقكع اهيف متفقو يتلا هذه هللا ةمعن نوكت نا السوتسو اعرضتم نيمألا خالا

 ةبحم يف نيذلا عيمج اي مكعم ماسلا ةسيدق ةلبقب اضعب مكضعب لبقيل * ينبا صقرمو انعم يتلا لبابب
 ش ش * نيمأ معيسملا عوسي

 م ١١ #* ىلوللا ةيكيلوثاكلا لوسرلا سرطب سيدقلا ةلاسرلا تمت

 ةيناغلا ةيكيلوثاكلا لوسرلا سرطب سيدقلا ةلاسر
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 ميس

 ظ لوالا لصفلا ظ

 لدعب ءاوسلاب مهدنعو اندنع ةمركملا ةنامالا مهتصخ دق نيذلا يلا صيسملا عوسي لوسرو دبع سرطب نميس نم
 دق ةيهلالا هتوق نا امب د انبر عوسيو هلالا ةفرعمب ةمالسلاو ةمعنلا مكل رثكتل * ميسملا عوسي انصلخ<و انهآلا

 امهب نيتللا - * ةليضفلاو دجملا يلا اناعد يذلا ةفرعمب ةيهبلا ةنايدلاو ةايعلا يلا ةيدوملا بقانملا رياس انتطعا
 * ملاعلل يف ةرهشلا يف يذلا داسفلا نم نيبراه ةيهلألا ةعيبطلا ءاكرش اوريصت امهب يكل ةميسجلاو ةمركملا ديعاوملا انعنم

 يفو ةيمحلا ةفرعملا يفو #* ةقرعملا ةليضفلا يفو ةليضفلا مكتناما يف اورمثت نا هسفن اذه يف مكصرح ةفاك نيلذاب
 اذا هذه ناف * ةبحصلا ةوخالا ةبحم فو ةوخالا ةيحم هتسحلا ةنايدلا ينو * يهبلا نيدتلا ربصلا ينو ربصلا ةيمحلا

 تسيل نم نآل * ميسملا عوسي انبر ةفرعم يف نيرمثم ريغ الو نيلاطب مكميقت امف ةرثاكتمو ةدوجوم مكيف تناك
 يتوخا اي كلذلف #* اميدق هاياطخ ريهطت نايسن هلمتشا دق رصبلا فوفكم يمعأ وهف هيف ةرضاح لياضفلا هذه

 مكل مسفني اذكه نال # طق الصا نولزت امف هذه متلمع اذا مكناف اقحم مكءافطصاو مكتوعد اولعمت نا ادج اوصرحا

 ءايشلا هذهب امياد مكراكذا يف رجا تمسل كلذلف * مصيسملا عوسي انصلخو انبر كلم يدبا يلا ةعسب لخدملا

 مكضهنتسا نا نكسملا اذه يف انا تسمد ام ابحاو هنا بستحاف *رضاعلا ىدلا اذه يف نيدطوتمو نيملاع مكنأ عم

 ,دعب صرحاف * ميسملا عوسي انبر يل كلذ مشوأ دق امك اعيرس يه ةبيرق يتنكسم ةئيابم نا املاع * يركذلاب

 انبر ةوق مكانفرعف اهتمكح ةهومم تافارخ انعبتا ام اننال * بوطخلا هذه ركذت مكنم دحا لكل نوكي نا يصوغش

 دجملا هل برق نا ادجو ةمارك بالا هلالا نم ذخا هنال * كلذ ةمظع نينياعم انرص اكل ةدوروو ميسملا عوسي



 نم ادراو هانعمس نه توصلا اذه» # انا تييضترا هب يذلا بيبحعلا يببا وه اذه اذه لثم اتوص هلالج ميظعلا
 هيلا ميغسأ 0 يذلا 3 اقداص يتوبنلا 0 انلو 0 لبجلا يف هعم انك نا ءامسلا

 ير مهمح نيسيدملا هللا اجر نك اق وبن تيشنا ناسا ةيفمي سيل كل + ايناذا يعد ىف لمت ل بانك

 »* اهب اوملكتف سدقلا

 يناثلا لصفلا

 ديسلا نوركنيو كاله تاقاقش نودروتسي نوبذاك نوملعم مكيف راص دق امك ةبذك ءايبنا بسعشلا يف راص دقو'

 قيرط يلع يرتغي مبلجا نم نيذلا مهتاثامط نوعبتي نوريدكو د اعيرس اكاله مهسفنال نوبلتجتتو مهعاتبا يذلا
 * سعني ام مهكالهو لطبت ام ميدقلا ذنم مهنونيد نيذلا كيلوا ةجرببملا مهلاوقاب مكنوبسكتي مانغتسالابو * قحملا
 * ةنونيدلا يلا نيسوبحت مهلمهاو مالظلا ليادجب مهطبها لب اوواطخا نيذلا ديو يلع قفش ام نكي نإ هللا نال.ا

 , ندم دمرو # نيقفانملا ملاع يلع نافوطلا بلجو لدعلا ريذن نماثلا حون ظفح لب هيلع ىتفش ام ميدقلا ملاعلاو
 نع 4 عجوتملا قيدصلا طول صلخو # اوقفاني نا نيديتعلل ةعادر اهلعجحو بالقنالاب اهيلع مكحو اروماعو مودس
 ةميثالا لامعالاب ةلدع اسفن امويف اموي بذعي هعمسو هرظنب مهنيب نكس قيدصلا نآل #* ةثامطلا يف نيميثالا فرصت

 نيذلا اميس الو * نيبذعم ةنوذيدلا موي يلا نيملاظلا سبحبو ل نم انسح نيدباعلا يجني نا فرع دق برلا
 ةكيالملا لأ #+* ناجمالا يلع نورتفي نا نوبعري ام ةاتعلا نيروسجلاو ةدايسلاب اونوهاو ةرشبلا ءارو سندلا ةوهشب اوعس

 قطن ال يتلا تاناويهلاك ءالوه # ءارتفا ةنونيد برلا لبق نم مهسفنا يلع نوبلتجي ام رادتقالاو ةوقلاب نومظعملا

 نيبصتحك +: مهداستب نوذتستنيو اهيلع نويرتني اهنوفرعي ام يتلا ءايشالا يلبلاو اسيا !مييصب رياض اب
 ل ميالولا ف مكعم نوعمتج نا مهنايغطب نومعنتي نوباتعمو نوسند ةذل راهنلا ف ف معنتلا نوبستك# ملظلا ةرجحأ

 * ةنعللا دالوا مانغتسالا ضاترا دق ابلق مهل مبل حوسر آل نيذلا سفنا نوعدتخماو رتفت نأ اياطخو اقسف ةبعوم نيعا
 نال هتيطخ مساوت لخأو ملظلا ةرحآ بمحا يذلل روصوب نب ماعلب ةقيرط اوغتبا ميقتسملا قيرطلا اوكرت لأ اولض

 نيذلا ةعبوزلا اهدكت مويغو اهيف ءام ال نويع ءاوه د يبنلا ةلاهج عنمو ناسنا توصب قطن هل توص ل ارامح
 اهتاثامطو ةرشبلا تاوهشب نوعداخت# رورغلا مظعت قوفي امب نوقطني مهنال * دبالا يلا ةملظلا داوس مهل يبخ دق
 هل بلغني امهم نال داسفلا ديبع اولازي مل ءالود ةيرحلاب مهسفنا نودعي د ةلالصلا يف نوذرصتملا قيقعت بارهلا
 5 ا اوبره دق نيذلا نكي نأ نال » دبعت دق هلف دحا

 نم لدعلا قيرط اوفرع الا مهل دوجالا ناك دقلو * ميلناوا يف ارخ .مهرحارا ممل ترام هلق ايل .نودلتتو
 را هييق يلا داع بلكلا نإ ىحلا لثم مهقفاو دقو # مييلا تمعفد يتلا ةسيدقلا ةيصولا نم اوداعو اهوفرع
 ' . « ةامعلا ةغرمم يف مهتسا

 تللاثلا لصفلا

 مدقت يتلا لاوقالا نوركذنتف 0 يقنلا نهذلا يلا اهركذتبو اهظافلاب مكصهنتسا ةيناث ةلاسر تمبتك دق يبحا اي
 ةريخالا مايالا يف يجحبس نا الوا اذه نيملاع »+ صلخملاو برلا هتيصو مكلسر ةيصوو مكل اهولاقف نوسيدقلاو ءايبنالا

 لكلا يقبي اذكه ءابآلا دقر ذنم نال هدورو. دعوم وه نيا نيلياق د مهتاوهشب صتخي امب نيكلام نويزهتسم باعل
 تبثت ءاملا ينو ءاملا نم ضرالاو ميدقلا ذنم تناك تاوامسلا نا مهنع اذه متكني نا نيديرم ةقيلخلا ذنم

 هتملك يف ةنوزخ© يه ضرالاو اذا تاومسلاف * كلهف تقولا كللذ يف ملاعلا فوط اهبو * ةمياق هللا رماب
 اموي نأ دحاولا .يثلا اذه مكنع متكني 8 يابحا اي »* نيقفانملا سانلا كلهتو ةنوئيدلا موي يلا رانب ةظوفح#
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 لهمتي هنكل ايطابتم موق هئظي امك هدعوب يطبي ام ببرلاو * دحاو مويك ةنس فلاو نس فئاك هللا دنع ادحاو
 ليللا يف قراسلا» برلا موي يجبس # هبوتلا يلا اوزربي نا لكلا رثوي لب ام اموق كلبي نا ديرم ريغ انيلع

 اذاف * قرتعح لامعالاو اهيف يلا اياربلا» ضرالو لحنتث قرتحت تاصقتسالاو اعيرس تاوامسلا ربعت هيف يذلا '
 نيعراسمو نيرظتنم  ةديمعلا تانايدلاو ةسيدقلا فيراصتلا يف الا نع نوكن نا انليبس فيكف اهلك هذه تلعنا
 هدعومب صتخ# امك رظتننو * بوذتف مرطضت رصانعلاو لمضت* تاوامسلا قرتحت هلجا نم يذلا برلا موي دورو يأ

 اودجوت نأ اوصرحاف ءايشألا هذه رظتنن نا يتبحأ اي اذبلف »#* لدعلا اهبف نكسي ينلا ةديدج اضراو !ددح تاومس

 يتلا اهمهف اصاتغم ام يناعم اهيف يتلا هلياسر رياس يف ءايشالا هذه لجا نم ملكتي فا # اهيتوا يتلا ةمكحلا صتخي

 متقبس دق لا يابحا اي متناف * مهكاله يلا بتكلا يتاب ناعم نوجوعي امك نيكمت الو مبل ملع ال نيذلا اهجوعي

 عوسي انصلختو انبر ةفرعمو ةمعن يف اومناو * مكديطوت نم نوطقستف ةمثالا لالض يلا اوداقنت الأ اوظفعتف متفرعف

 ش * نيمأ رهدلا موي يلاو نالا دجملا هل يذلا ميسملا

 « ةيناثلا ةيكيلوثاكلا لوسرلا سرطب سيدقلا ةلاسرلا تمت

 00 لوالا لصفلا >

 + ةايعلا ةملك لجا نم انيديا هتشتفو هاندهاش يذلا اننيعاب هانيار يذلا هانعمس يذلا يدبلا ذنم ناك يذلا

 دانعمسو هانيأر يذلاو #* انل تربظو بالا يدل تنناك يلا ةيدبالا ةامعلاب مكانرشبو هاندهاشو ةانيارو ترهظ ةايهلاو

 معيلا اهبتكن لاوقالا هذه» * ميسملا عوسي هنبا عمو بالا عم نمن انتكرشو اذعم ةكرش مكل نوكيل هب مكرشبن
 *  ةدحاو ةملظ هيف سيلو رون وه هللا نا هب مكانربخاو هنم دانعمس يذلا ربخلا وه اذه, * الماك مكرورس نوكيل

 رونلا يف كلاذ نا امكرونلا يف انكلس ناو : قتلا لمعن امو انبذك دقف ةملظلا يف كلسنو هعم ةكرش انل انلق ْذاو

 انرهطيو انل اناياطخ رفغي نا لدعو قداص ةقث وهف اناياطخ# انفرتعا ناو #* انيف وه سيل قعلاو اهلضنو انسوفن عدمت

 ظ * انيف وه سيل همالكو ابذاك هلعجنف اناطخا ام اننا انلق نأ * ملظ لك نم

 ١ 2 ياثلاا لصفلا

 اذهبف + هلك ملاعلا لجا نمو لب طقفان اياطخ لجا نم سيلو انايطخ لجا نم رافتغا وه كلذو . * ميسملا

 * قا هيف سيلو ابذاك وبف هاياصو ظفحي الو هفرع دف هنا لوقي نمف # هاياصو انظفح اذا هانفرع دق اننا فرعي



 تمبثي هنا لوقي نم د نحن هيف اننأ فرعي اذهب قيقحتب هيف هللا بحت تلمكتسا دق اذبهف هلوق ظفحي نم

 ةقيتع ةيصو نكل ةديدج ةيصو مكيلإ بتكأ تسل يتوخا اي #* اذكه وه كلسي نأ تلاذ كلس امك هليبسف هيف
 اضيا مكيلا بتكاو د ميدقلا ذنم دومتعمس يذلا لوقلا يه ةقيتعلا ةيسولا ميدقلا ذنم مكل تناك يتلا

 نالا ذنم يقيقحلا رونلاو تتلازو تربع دق ةملظلا نا مكيفو هيف ىح وه يذلا لوقلا ةديدج ةيصو
 رونلا يف تبي هاخا بصب نم # ةملظلا يف نال يلا وهف هاخأ ضغبيو رونلا يف هنا لوقي نم #* ربظي
 ةملظلا نآل بهذي نيا فرعي امو كلسي ةملظلا ينو ةملظلا ف وبف هاخا ضغبي نم »* تش هيف سيلو
 اهبا مكيلا بتكا * همسا لجا نم اياطخلا مكل ترفغ دق نا مكيلا ببتكا يدالرا اي + هينيع تمعا دق
 اهيا مكيلا بتكا ثيبحنلا متبلغ دق مكنا ثادحالا اهيا مكيلا بتكا ميدقلا ذنم وه نم متفرع دق مكنا ءابالا
 اهيا مكيلا تبتك ميدقلا ذنم لزي مل نم متفرع دق مكنا ءابالا اهيا مكيلا تبتك * بالا متفرع دق مكنا ناملغلا
 ملاعلا يف يتلا ءايشالا الو ملاعلا اوبحت ال * ثيبغلا متبلغ دقو مكيف تبثي هللا مالكو متنا ءايوقا مكنا ثادحالا
 رمعلا مظعتو نينيعلا ةوهشو ةرشبلا ةوبش وه ملاعلا يف املك نال * بالا ةبحع هيف سيلف ملاعلا نحا بصح ناف

 نايتفلا اهيأ #* دبالا يلا يقبي هللا ةدإرا عنصي نمو هتوبشو ربعي ملاعلاو * وه ملاعلا نم نكل بالا نم وه سيلو
 اهنا ملعن انهاد نمف اوراص دق نوريثك مصيسملا دادضا نالو يبحبس ميسملا دض نا متعمس امك» يه ةريخالا ةعاسلا
 سيل مهنا اورهظيل نكل انعم اوتبث دق اوناكل انم اوناك ول مهنال انم اونوكي مل مهنكل اوجرخ انم * يه ةريخالا ةعاسلا
 قحلا متفرع دق ام مكنا مكيلا تبتك ام #* .يش لك متفرع دقو سودقلا نم ةححسم مكل متناو * انم مبلك مه
 اذه ميسملا وه سيل عوسي نا دحاجلا الا بذاكلا و» نم * ىدلا نم و» سيل بذاك لك ناو ةومتفرع دق لب
 ذنم هومدعمس يذلا .يثلا ألا متناف * هل بالا الو نبالا ركني نص لك »* نبالاو بالا دحاجلا ميسملا دض وه

 وه اذهو * بالا ٍثو نبالا ف متنأ نوتيكتسف ميدقلا ذنم هومتعمس يذلا مكيف تبني ناف مكيف تبديلف ميدقلا

 يتلا ةعسملاو #* مكنولضي نيذلا لجا نم مكيلا اهتبتك ظافللا هذه # ةيدبالا ةايحلا وه هب اندعو يذلا دعوملا
 لك لجا نم مكملعت هل ةحسع يه امب لب دحا مكملعي نا يلا ةحاح مكب تسيلف مكيف تبثت نأ هنم اهومتذخا
 ةلاد انل نوكت رهظ اذا اميكل هيف اوتبثا يدالوا اي نالاف د هيف اوتبثت نا مكملع امكو ابذك تسسيلو يه قدصو يش

 * هنم دولوم لدعلا لمعي نم لك نأ اوملعان وه لدع هنا متملع نأ #* هدورو يف هنم لج الو

 ثلاثلا لصفلا

 يابحا اي د هفرع ام هتال ملاغلا مكفرعي ام اذه لجا نم هللا دارا يمسن نا بالا مكحنم ةبحم هيا متفرع دق
 نم لكف وه امك هئياعنس اننال هرارظن نوكنس ربظ اذا اننا انفرع دقف نوكن اذام انل رهظ اذاف هللا داللا نالا نمن
 ةيطغلا نال ةعيرشلا دض لمعي ةيطخغلا لمعي نم لك #* وه رهاط كاذ نأ امك هتاذ زهطي اجرلا اذه هنم لموي
 ل ام هيف تبثي نم لكو #* ةيطخ هيف تسسيلو انايطخ عزتنيل رهظ كلذ نا متملع دقو * ةعيرشلا دض
 لداع كلاذ نا امك وه لدع لدغلا لمعي نم دحا مكنلضي 2 يدالوأ اي * هفرع الو هرصبا دق امف يطخا نملكو

 + لاحلا لامعا ضقنل هللا نبا رهظ اذهل طخ ميدقلا ذنم لادملا نالوه لاحملا نم ةيلعلا :لمعي نمو وه
 مد نورهاظ اذبب د هدلو دق هللا نأل يطخت# هنكمي امو هيف تببثي هعرز نآل ةيطخ لمعي ام هللا نم دولوم لك
 ةراشبلا يه دذه نأل * كلذك هاخا بحب ال نمو هللا .نم وه سيلف لدعلا لمعي ال نملك لاعتلا دالواو هللا دالوا
 يالو هاخا .مسبذف ثيبغلا نم ناك يذلا نيياق لثم ال * ضعب انضعب بحي نا ميدقلا ذنم اهومتعمس يتلا
 نحيف *  مكضغبي ملاعلا ناك نأ يتوخا اي اويجمت ال »* ةطسقن» هيخا لامعاو ةثيمخ تمناك هلامعا .نآل هحد لاح
 نم لك * توملا يف تبي هاخا بح ال نم ةوخالا بهن اننال ةايعلا يلا توملا نم انلقتنا دق اننا اننرع دق
 ٍإ 00 ش هت اذهب #* هلباث يدنا ةايح هتاذ يب هل تسسيلف :عسانلا لتاق لك نا متملع دقو وه سانلا لتاق هاخأ  ثمقمي



 هل ناك نم # انتوخا لحا نم انسفنا لذبن نا انل يغبني نعنو هسفن لذب انلجا نم تلاذ نا ةبعجلا انفرع
 بمن ال يدالوا اي #0 هللا ةبحم هيف تبثت فيك هيلع هننهت قلغيف ةجاحلا هتسم دق هاخا رصبيو ملاعلا شاعم

 نال انمولي انبلق ناك نا ٠ #* انبولق عشقت هماماو ىتلا نم اننا فرعن اذهبف * قدلاو لعفلاب لب ناسلب الو مالكب
 هذخان هلاسن امهمو # هللا يدل ةلاد انلف انمولي ام انبلق ناك نا يتبحا اي * لكلا فرعيو انبلق نم مظعا هللا
 بمعنو ميسملا عوسي هنبا مساب نمون نأ هتيصو يه هذهو * هماما ةيضرملا لامعالا لمعنو هاياصو ظفسن اننال هنم

 تمبثي هنأ فرعن اذهب هيف تمبثي اضيا كلاذو هيف تمبثي هاياصو ظفحت نمو ' * اذهب ةيصو انتم امك ضعب انضعي
 5 ش 1 3 ةانيطعأ يذلا حورلأ نم ائيف

 عبارلا لصفلا 1 ئ
 اوجرخ دق نيريثك ةبذك ءايبنا نال هللا نم حورلا كلاذ ناك نا حاورالا اوربتخا لب حور لك اوقدصت ال يتبحا اي

 حور لكو وه هللا نم :ةرشبلاب ءاج دق ميسملا عوسي نأ فرتعي حور لك هللا حور نوفرعت اذهب ملاعلا يلا

 نآلاو يجحيس هنا متعمس دق يذلا .ميسملا دض حور وه اذهو هللا نم وه سيلف ةرشبلاب ءاج دق عوسي.نا فرتعي ام

 ين يذلا نم مظعا وه مكيف يذلا حورلا نآل كيلوا متبلغ دقو متنا هللا نم متنا يدالا اي . * افلاس وه ملاعلا يف
 فرع دق نمف نحن هللا نم نحن #* مهثم عمسي ملاعلاو نوملكتي ملاعلا نم اذهلف مه ملاعلا نم كيلوا د ملاعلا
 اي »* نايغطلاو .ةلالصلا حورو ىتحلا حور فرعن اذه نمو انم عمسي اهف هللل نم وه سيل نمو انم عمسي هللا
 بح ال نمو + هللا فرعيو هللا هدلو دقق بح نم لكو يه هللا نم ةبحفلا ناف اضعب انضعب بحتلف يتبحا
 ' ملاعلل يلا ديحولا بيبحلا هنبا لسرا هللا نا انيف هللا ةيحم ترهظ اذهب # وه ةبحح هللا نا هللا فرع دق امف
 . * اناياطخ لجا نم ارافتغا هنبا لسراو انبحا وه لب هللا انيبحا نحن انسل اننا ةبحملا يه اذه يف“ * هب ايحبل
 بمحا ناف طق دحا هنياعي مل هللا *رخآلا اندحا بص نا نع انليبسف اذكه انبحا دق هللا نكي نا يتبحا اي
 هنأ'انيف تسباث وهو هيف نوتباث اننا فرعن اذهب # انين ةلماكتم هتبحع نوكتو انيف تسئي هللاف رخالا اندجا

 هللا نباوه عوسي نارقي نمف # ملاعلل اصلخم هنبا لسرا بالا نا اندهشو انيار دق نحنو د ةحور نم اناطعأ

 وه ةبحم هللا انيف اهغبسي هللا لزي مل يتلا ةبعملا انتدصو انفرع دق نعنو د هللا يف تسبثي وهو هيف تبثي هللاف

 موي يف ةلاد انل نوكت نا انعم ةبحملا تلماكت اذهب #* هيف تبثي هللاو هللا يف تبثي ةبحملا يف تبثي نمف
 ةفاغملا حرطت ةماتلا ةبحشلا لب ةفاغملا يه تسيل ةبعصلا * ملاعلا اذه يف نكن نكن كاذ ناك امك نا ةنونيدلا
 لقي ناف # الوا انبحا ؤه هنال هبعت نعتث » ةيعملا يف لمكت دق امف فياغغلاو'باذع اهيف ةناهملا نال اجرا
 هللا بحي نا هنكمي فيك هرصبا دق يذلا هاخا بح ال نم نال بذاك وهف هاخا ضغبيو هللا بحا يننا دحا
 ٍ * هاخاو بصح هللا بحت نم نوكي نا هنم انل ةيصولا هذهف * هئياع دق ام يذلا .

 سماحلا لصفلا 0 ا

 * الاقث تسيل هاياصوو هاياصو ظفحن نا هلل ةبعملا يه هذهف * هاياصو انظفحو هللا انببحا اذا هللا داللا نعت

 الا ملاعلا بلغ دق يذلاوه نم # مكتناما ملاعلا مّيِهِلغ يتلا ّبلغلا هذهو ملاعلا بلغي هللا هدلو دق نم لك نال

 . ةملكلاو بالا ءامسلا يف نودهاهشلا مه ةئلث نال »* قدما وه حورلا نآل دهاشلا وه جورلاو مدلاو ءاملاب '

 يف مه هثلثلاو مدلاو ءاملاو حورلا ضرألا يف نودهاشلا مه ةبلُثِو * دجحاو مه ةثلثلا ءالوهو سيدقلا حورلاو
 نم #* هبا يلع اهب دهش يتلا هللا ةداهش يه هذه نال مظعا يه هللا ةداهشن سائلا ةداهجب نتن انك نا * دخاو

 ا



 ينلا 7 قدصي مل هنال ايذاك هسفن هللا لعج دقف هللا نباب نموي ال نمو. هسفن ف :ناهشلا هلف هللا نباب نموي

 نبالا هل نم # هببا يف يه: ةايحلا هذهو ةيدبا ةايح اناطعا هللا نا ةداهشلا يه هذهو د هنبا نع اهب هللا دبش
 هللا نبا مصاب نوئموملا اهيا مكيلا اهتبتك لاوقالا هذه # هل تسسيل ةايحلاف هل وه سيل هللا نبا نمو ةايحلا هلف
 امم 0 نا اننا هيدل انل يتلا ةلادلا يه هذهو ٠ * هللا نبا مساب نونموت ذا ةيدبا ةايح مكل نا اوملعتل

 اهلسن يتلا لياسولا ذخانس اننا انفرع دقف هلسن امهم يف انل بيجتسي هنا انفرع ناو ا

 و ءاطخ نوطخب نيذلا ةايح ةهيطعيو لموتي توملا يلا تسيل ةيطخ ايطخم هاخا مكدحا رصبأ نا

 ةيطخ نوكتو وه ةيطخ ملظ لك * كلت لجلا نم لمست نا لوقا تسيلف تنرملل ةيطخ نوكت دق نلل توملل
 * ثيبغلا هسمي امو هسفن ظفحت هللا هدلو دق نم لب يطخت امف هللا هدلو نم لك نا انملع دقو د توملل تسيل
 يراسل راو نا ساو * ريرشلا ظح يف عضو دق هلك ملاعلاو نحن هللا نم اننا انفرع دق
 د. * ةدلاخلا ةايعلاو ىلا هلالا وه كلذف هنبا عيسملا عرسي يف يتيقعل برلا يف نوكنو قحملا هلالا هب فرعن
 * مانصالا نم مكسفنا اوظنحا يدالوا

 * يلوالا ةيكيلوثاكلا يليمتنالا انحوي سيدقلا ةلاسرلا تممت

 هيناثلا يليجنالا انحوي سيدقلا هلاسر

 لوالا لصفلا

 نيئراعلا ةعامجو لب يدحو انآ تسلو قيقعتب انا مهبحا نيذلا اهدالواو ةافطصملا ايروك يلا حيشلا سقلا نم
 هللا نم ةمالسلاو ةمحرلاو مكعم نوكت ةمعنلا .* دبالا يلا انعم نياكلاو انيف تساثلا قحلا لجا نم 0
 يف كلسي نمم كدالوا تدجو يننال ادج تررس دق * ةيهلو نا بالا نبا ضيمعلا عوسب برا سمو بالا

 انل يتلا ةيصولا لب ةديدج ةيصو كيلا بتكي نمك ال ايروك اي كلاسا نالاو # ةيصو بالآ نم انذخا امك قحلا
 متعمس امك ةيصولا يه هذه هاياصو صخن# اميف كلسن نأ ةبحملا يه هذهو * ضعب انضعب بح نا ميدقلا ذنم
 اميسملا عوسي نا نوفرتعي ام يذلا مهو ملاعلا يلا الخد دق نيرينك نيلضم نا # ابييف اوكلست نا ميدقلا ذئم
 ذخان لب هانلمع دق ام عيضي اليل مكسفنا يلع اورذحا « يوحصلا در لدفلا رين اذه لرخ سئ را ءاح دق
 هل كلذف ميسملا ميلعت يف تبني نمو هآلا هل سيلف مسيسملا ميلعت يف تمبثي الو فلاخيي نملك * الماك اباوث

 نع نإ * امالس هيلع اوملست الو مكلرنم يف هولبقت الف ميلعتلا اذه بيج امو مكيلأ يج نمف * نبالاو بالا

 بتكا نا رثوا .ملف اهب مكبتاكا ةريثك لاوقا يلو # ةثيبغلا هلامعا كراشي امناف كيلع مالسلا ريرش ناسنال لوقي

 دالوا كيلع ملسي # الماك ةريرس نوكيل مف ءازاب امف مكبطاخاو مكيلا يجا نأ لموا ينكل دادمو قروب مكيلا
 » ةافطصملا كتخا

 + ةيناثلا يليجنالا انحوي سيدقلا ةلاسرلا تممت



 ةثلاثلا يليجنإلا انحوي سيدقلا ةلاسر

 ظ لوالا لصفلا

 رسيتت نأ كلجا نم يلصا انا بيبهلا اهيا . * اقح انا همحا يذلا بيبحلا سويياغ يلا ميشلا سقلا نم
 نيدهاشلاو نيدراولا ةوخالب !ادج تررس ىننال # اهلبس ترسيت دق كسفن نا امك افاعتو ءايشالا عيمج يف كقرط

 يف نوكلاس يدالوا نا عمسا نا اردق اذه نم مظعا ارورس يل سيلف * ىلا يف كلاس تنا امك قحلاب كل
 ةعامجلا مامإ ةبعملاب كل اودهش نيذلا # اقداص هلعجا ءابرغلا ةوخاب هلمعت يذلا ليمجلا بيبهلا اهيا * قحلا

 نأ رثوملا يفارطويد نكل ةعامجلا يلا تبتك دقو * نيدعاسم قملل نوكنل يالوه لثم رما قئتعت نا لاسن نميف

 امو ةئيبخ لاوقاب انب يذهي هنال ابلعفي يتلا هلامعاب ةركذاس تسيح الا اذه لحا ىنمف + انلبحقي مل مهمدقتي

 هبشنت ال بيبحلا اهيا * ةسينكلا نم مهجرخو مهعنمي مهنولبتقي نورثوي نيذلاو ةوخالا لبقي وه الف هذهب يفتكي
 ةعامجلا سويرتميد + هللا رصبا دق ام رشلا لمعي نمو وه هللا نم ريغلا لمعي نم ريغلاب لب رشلا ي هب

 مكبتاكأ ةريثك لاوقا يلو #* يه ةقداص انتداهش نأ متملع دقو هل دهشن نهنو هل دبشي هسفن قحلاو هل نودهشي
 مالسلا * مف ءازاب امف بطاختنو اعيرس كارا يجا نا لهوا # ملقو دادمب مكيلا بتكا نا رثوا تسسل ينكل اهب
 ْ * همساب دحاو لك انياقدصا يلع ملس ثواتدصا كلبقي كل

 + هتلاثثأ يليجنالا انحوي سيدقلا ةلاسرلا تهت

 هيكيلوثاكلا لوسرلا !اذوهب سيدقلا ةلاسر

 لوألا لصفلا ظ 0

 » نيظوفعملا نيراتخملا ميسملا عوسيو بالا هللاب نيسدقملا يلا بوقعي يخاو ميسملا عوسي دبع !ذوهي“ نم

 لماكلا صالخللا لجا نم مكيلا نستكا نا صرعلا لك تلمع دق يتبحا اي # ةبحملاو ةمالسلاو ةمحرلا مكل رثكتل
 + ةرم نيسيدقلا يلا تعند يتلا ةنامالا يف اودهجت نا اعرضتم مكيلا بتكا نا تررطضاو كرتشملا لماشلاو

 هتامطلا يلا انبر ةمعن نولقني نيذلا ةنيادملا هذه يف اميدق مهباتتكا فلس دق نوقفانم موق سدناو سنخ نآل

 ينعملا اذه ةدحاو ةعفد متفرع دق نا مكل ركذا نا ارثرم * ميسملا عوسي انبرو انهالا هدحو انديس نودح##و.
 لب مهتساير اوظفحي مل نيذلا ةكيالملاو * اوئموي مل نيذلا كلها ةيناثلا ينو رصم ضرا نم بعشلا صلخ برلا

 طيح يتلا ندملاو ارومعو مودسك " * ةيدبا تاقاثوب: ميظع موي ةنونيد يلا نوسوبح# مهف يماخلا مهنكسم اوكرت |



 »* ,ةدبوملا رانلا ةلياط تابجوتسم ةعدار ةلثم نرصف ةرشب ءارو نيضمو نينز يالوه مزع هباشي يذلا مزعلاب امهب
 ليياختم اماف »* نورتفي دجملا هالا يلعو ةدايسلا نوفلاختلو مهترشب نوسنديو مهمانم يف نوبنتجا يالوه» كلذك
 . لاق لب .ارتفالا ةنوئيد لمتح نا يرتجا ام يسوم دسج لجا نم هبطاخ ذا لاعفلا عزاني ناك امل ةكيالملا سيير

 * نودسفيو نولعفي باودلا لثمكف مهتعيبطب اماو نوملعي الو نورتفي مهناف عمجا يالو» اماف »* برلا كزجري
 نيذلا يالوه * حروق ةبراحمب اوكلهو ماعلب ةلالض يلا اوبصناو نيياق ليبس يف اوكلس مهنال نيقفانملل ليولا يتبحا اي
 جايرلا نم. قاست يهو ءام اهيف سيل ةعامغ لثمك ةفاخ# الب مهسفنا نوعريو ميالولا يف مهعم نويكتي ةسجنلا مهتابح#
 مهيزخ تاذب ةدبزم ةشحو ةيشعتم رح! جاوما لثمو -#* ةعلتقم نيتعفد ةتيام اهيف رمث ال ةيفيرخ راجشل لثمو

 وه يذلا كلذ ياه يلع يبنت دقو  دبالا يلا ةمهلذملا ةملظلا مهل يبخ دق نيذلا ةريعتم موجن مهل ظنعت
 لكلا يلع ءاضقلا يشنيل * نيسيدقلا هتكيالم تاوبر هعم ءاج دق برلا اه الياق حونخا مدا نم قولخم عباس

 هيلع ملكت يتلا ةبعصلا لاوقالا عيمج لجا نمو اهب اوقفان ينلا مهتاقافنن لامعا عيمج لجا نم مبيقفانم خبويو
 ةرهبملا مياظعلاب ملكتي مهمفو مهتاؤهش صختا اميف نيكلاس مهطوظح اوماذ نورمدتم مه يالوه # نوقفانملا ةاطغلا
 عوسي انبر لسر نم اميدق مكل ليق يذلا مالكلا اوركذاف يتبحا اي متنا اماف * ةوخالا ةعفنم ةلقب هوجولا نوبجيو

 . فو مهتاوهش صخ# اميف نوكلسيو نييزهتسم باعل نوتاي ةريخالا نامزألا يف نا مكل اولق مهنال * ميسملا
 يلع مكسفنا اونباف يبوبحم اي متنا اماف * حور مهيف سيل نيذلا نويناسفنلا نوبذعملا مه يالله #* تاقافنلا

 ميسملا عوسي انبر ةمحر نيرظتنم هللا ةبحشب مكسفنا نيظفاح »* نييلصم سدقلا حورلاب اهسدق يربالا مكتنامأ

 بولا نيتقام رانلا نم مهوفطتخا فيوغتلاب اموق اوصلخو + نيلكثم نوباتري دا اموق اومسراو #* ةدبوملا ةايعلل
 نيباعم ريغ هدجع ماما مكميقيو نييفاه ريغ مكظفح نا رداقلا هدحو ميكحلا هلالو # ةرشبلا نم سندملا

 رهد يلاو ناوا لكو نآلا ناطلسلاو زعلاو ةمظعلاو دجملا هل يذلا * مسسيملا عوسي انصلخو انبر جاهتباب
 * نيمأ ىيرهادلا

 * ةيكيلوثاكلا لوسرلا اذرهي سيدقلا ةلاسرلا تمت:

 سيسبلاكوبالا يهو يليجنالا لوسرلا انحوي هيور

 ) لوالا لصفلا ظ

 يلع هلسراو ةمسرو الجاع هنوك رهدلا ليقتسم يف بج املكو هديبعل هرهظيل هللا هاطعا امو ميسملا عوسي رابظأ
 نالا نياك وه امو انايع رصبأ دق امو ميسملا عوسي ةداهشو هللا ملك نع دهش يذلا # انحوي ةدبع يلا هكالم يديأ

 ملاعلا اذه نع بوتكم ابيف ام ظفح نمو ةوبنلا هذه مالك نوعمسيو نورقي نيذلا مهابوطف # هذه دعب نوكي أمو

 وه يذلاو يلزالا نم مالسلاو مكل ةمعنلا ةيساب يتلا سيانك ةعبسلا يلا انحوي نم * برق دق نامزلا نال ينافلا
 تولم سييرو تاومالا ركب نيمالا دهاشلا ميسملا عوسي نمو #* هشرع مامأ يه يتلا حاورا ةعبسلا نمو يتالأو



 انرهطو تونهكلا كلم انل عتصو # ءاملاو ييعملا همد غارفاب انلسغ انايطخ مسو نمو انلحو انبحا يذلا ضرالا
 داي هاذره * ىنيما راهدالا راهدا يلا زعلاو دجفلا هل هيبا هلل ةنهكو اكلم انل عنصو همدب اناياطخ نم

 معن ضرالا ليابق عيمج كلذ يلع نوحونيو نوكبيو هوذعط نيذلا كيالواو نيع يذ لك هرصبيو باحسلا عم
 انحوي انا #* لكلا كساملا يتايو وهو لزي مل يذلا هلالا برلا لوقي رخالاو لوالا ءايلاو فلالا وه انا # اقح
 سمطب ابل لاقي ةريزج يف تنك امل ينا ميسملا عوسيب ربصلا ينو كلملا ينو نزحلا يف مكعم كرتشملا مكوخا
 اتوص ينلخ ترعمسف دحاألا موي ي كلد ناكو حورلاب يب يرسأ # ميسملا عوسي ةداهشب لىنمو هللا ةملك لهم

 يتلا سيانك ةعبسلا يلا هلسراو فحصم يف هبتكا هنياعت ام رخالاو لوالا ءايلاو فالا انا لوقي * نرقلا توصك اميظع
 توصلا رظنال كانه يلا يهجو تمفرصاف # هيقيدوالو ايفل كليفو سيدرسو هريطايثو نوماغربو هنرمزاو سسفأ مهو ةيساب
 نبا هبش بهذ مه نيذلا ريانملا ةعبسلا طسو يفو * بهذ ريانم ةعبس ترصبا تفتلا املف ينبطاخ يذلا
 عطسأو ضيبالا فوصلاك هسار رعش ناكو * بهذ نم ةقلنمب هييدث يلع اتطنمم ناكو بيجع بوث سبال ناسنالا
 ' ايما تاوصاك هتوصو رانلا نوتا يف يملا يضملا ساهنلاك هالجر تنناكو *رانلآ بيبلك هانيع تناكو يلثذلا نم
 سمشلاك ههجو ناكو اعطاق نيمف اذ فيس همف نم جرخ# ناكو موجحن ةعبس انميلا هديب كلسم دق ناكو #* ةريثك

 لوآلا وه انا فحمت ا لاقو يلع ينميلا هدي عوف تميملاك هيلجر دنع تطقس هترصبا املف #* هتوقب يضملا

 + ميحجلا ميتافمو ةايحلاو توملا ميتافم يه يدنعو راهدالا راهدا يلا يح اذانا اهو اتيم تشكو يحلاو * رخآلاو
 ييميب تيار يتلا مون ةعبسلا ةرابع رس اما + هذه دغب نوكي نا ديتع وه امو نياك وه امو تيار املك بتكاف
 * سيانك ةعبسلا مه ةعبسلا ريانملاو ةعبسلا سيانكلل يتلا ةكيالم ةعبسلا مه موج ةعبسلاف بهذلا رياثم عبسلاو

 ظ يناثلا لصنلا

 ريانم ةعبسلا نيب اميف يشاملا موجن ةعبسلا هنيميب كساملا لوقي اذكه سسفا ةسينك تالم يلا بتكاف
 كيولوا تببرج كناو رارشألا لمثحت نأ عيطتست 2 كلناو كلامتحاو كبعتو كلامعا تفرع دق »* تهذلا

 لونم مهيلع تربصو عيدو كلد يف تناو ينتلمتحاو 0 ةيذك مهتدجوو كلذك مه سلو السر مهنا نولوقي نيذلا

 عضوم يأ نم نآلا ركذاف + يلوألا كلتبحم تكرت دق نا كيلع دجاو انا نكلو * بمعت كلذ يف تنناو يمسا

 * بتت مل نا اهناكم نم كترانم ليزاو اعيرس كيتا انا الو ةبحملا يه يتلا يلوالا لامعالا لمعاو بتو تطقس
 ام عمسيلف ندا هل ترناك نمف #» انا هضغبا يذلا كاثفلا لاعفأ تضغبا كنا تمريلتقا اميف تيئسحا دقو

 ةسينك ثلالم يلاو # هللا سودزف طسو.يف يتلا ةايحلا ةرجش نم لكءاي هيطعا انا رفاظلاو سيانكلل حورلا هلوقت يذلا
 كنكلو كتنكسمو كنزحو كلامعا تفرع # يه اتيم راص يذلا رخالاو لوألا لوقي ام اذه بتكا سنرمزا
 الف + ناطيشلا عمج“ مه لب نرهي ةقيقحلاب مه سيلو نوبي مهنا نيلياقلا فيدجتو ايارف تلمتحا ذا تنا ينغ
 يف نونوكتو ةبرمت مكل كلذ نوكيل سبحلا يف مكنم اضعب لعج سيلبا اذوه ناف مهنم كلاني نا ديتع امم فغت
 عمسيلف ناذا هل تناك نمف # ةايحلا جات كيطعم يناف توملا يتح اروبص انموم نكف مايا ةرشع ةقيضو برك
 لوقي ام اذه بتكا ايماغرب ةسينك كالم يلاو # ةيناثلا ةتوملا نم رضي ال رفاظلاو سيانكلل حورلا لوقت يذلا ام
 يسرك وه ثيح كلذو كنكسم عضومو كلامعا تفرع دق #+* عطاقلا نيمفلا يذ فيسلا بحاص
 مكدنع لتق نمتملا يتدابش يعاد اهيف لتق يتلا مايالا يف يب ةنامالا دم :ملو يمسال كسام تناو ناطيشلا
 نوكسامتي سانا كانه كدنع نأ كلذو ليلق كرد كيلع يل يقب نكلو * ناطيشلا ةرامع عضوم
 * اونزو :ناثوالا مسيابذ اولكأ ذا ليارسا ينب ةلابق كشلا هب يقلي نا قالبل هملع يذلا ماعلب ميلعتب
 كيتا اناف لعفت مل نإو ةبوتلا نالا بلطاف #* هضغبا انا يذلا كاتفلا لعف لعفي نمم كدنع تننا كلذك
 رفاظلاو سيانكلل حورلا لوقي ام عمسيلف نذا هل تناك نم # ةفارلا ديدهتلا ينو يمن فيسب مييراحاو اعرسم



 رانثلا بيبلك نانيع هل يذلا هللا نبأ لوقي ام اذه هريطايث ةسيدك كالم يلا بتكاو # هلاثي يذلا الا هفرعي 1

 هذه كلامعا ناو كلامتحاو كربصو كتمدخو كنامياو كتبحتو تلامعا تفرع دق * يمملا ساعنلاك هالجرو
 ةيبن اهنا يعدت يهو لبازيا اهمسا يتلا ةءارملا تكرت كنا كلذو كرد كيلع يل نكلو #* يلوالا نم رثكا
 بوتت نا ءاّست ملف دسك بونت نأ انامز اهتيطعاو 3 نائولا ميابذ اولك, ابو أونزيل يديبع تمعدخو كلذ ترعرشأو

 ع اوبوثي مل نأو ةميظع ةدشمو نزح يف اهعم نونزي نيذلأو عجولا عجضمع يلع اهيقلم يناذوه نكلو 3 اهانز نع

 ادحاوف ادحاو مكيطعاو بولقلاو الكلا صحاف وه انأ يلا سيانكلا لك ملعيلو توملاب مهدالوا لتقا يلف #* مهلامعا

 سيل مكناو هعم ةعدبلا هذه سيل مكنم ناك نم لك هريطايث ةسينكب نيذلا ةيقبلا لوقا مكلو د مكلامعا ردق يلع

 يجا يذلا تنقولا يلا هيلع متنا امب اوكسامت لب #* رخآ القث مكيلع يقلا ال يناف ناطيشلا عينص قمع نوفرعت

 ديدح اصعب مهاعريو 0 يلع اناطلس هيطعا'اناف مامتلا يلا يلامعاو يلاوقأ ظفح يذلاو َرفاظلاو #* هيف

 عمسيلف نذا هل تنناك نم #2 مبصلا ةرهز هيطعاو ا تذخا ام لثمك مهقم فزغلا ةيناكو
 ا« سيانكلل حورلا لوقي ام

 كااثلا لصفلا

 تفرع دق ةعبسلا هيلا هديب يذلاو هللا حاورا ةعبس بحاص لوقي ام اذه سذرس ةسينك كالم يلا بتكاو
 بيصا لال مهحرط تدرأ نيذللا يوكو ابمدنم نكف * انيم تننأو ايح كنا مسأ كعم امنا كلذ كلامعا

 يتا ٍفاف رهستو هبتنت مل ناو بتو ظفتحاو تمعمس فيكو تلن فيك ركذاف * يسادق ةلماكلاب سيل كلامعأ

 يعم اوكلس دقو مهبايث نوسجن# ال مهو سدرسب ةريسي ءامسأ تلل نكلو اب كب لحأ يتم ملعت الو قراسلاك كيلع

 ا اناو ةايهلا رفس نم همسا اح الو ضايملا سبلي اذكه رفاظلا : ها مهو ضايبلا نييستكم مهو
 كالم يا بتكاو : سيانكلل حورلا لوقي ام عمسدلف نذا هل تناك نمف #* هتكيالم مادقو يبا مادق  همساب

 اذاو اهعتف يذلا الا اهقلغي دحا الو ستفي وهو دواد حاتفم بمحاص يناقحلا سودقلا لوقي ام اذه ايفلذاليف ةسينك
 نا هثلغ دحا عيطتسي ل يذلا اسف اباب كمادت لعجا انا ذو تلامعإ تشرع دق * صدقي نم نبل نلف

 زا مهسفنأ نع نيلياقلا ناطيشلا ةعامج نم لعجا اذوه ٠ : يمسا دحح ملو يلوق تظفح دقو ةريسي ةوق كل

 كنال * كبحا ينا اوملعيل كيلجر مادق اودهسساو اوتاي نا مهلعجا ادوه هبذك مه لب كلذك مه سيلو ثوهي

 لكب لحت ةبرجتلا نال اهلك ةنوكسملا يلع يتاي نا ةعمزملا نحفلا ةعاس يف كظفحا اناو يربصو ىنيصو ةملك تظفح
 لكيه يف ادومع هلعجا رفاظلا * كجات دحا عزني اليل كععم امب كستماف اعرسم:ىيتا ينا اهف * ضرالا ناكس
 ءامسلا نم ةلزانلا ةديدجلا ميلشروا يه ينلا ىهالا ةنيدم مساو يهالا مسا هيلع بتكاو اجراخ اضيا جرختي الو يهالإ
 بتكاو #* سيانكلل حورلا ا ل » ديدجلا مسنلا وه يذلا يهلا دنع نم

 كنا كلامعا تفرع دق # هللا ةناما لوا ىقيقحلا نيمالا دهاشلا قحلا لوقي ام اذه ةيقيذوال ةسيئك كالم
 نا ديرا اناف دراب الو راح سيلو رتاف تننا نكلو # !دراب وا اراح نوكت نا كب نسخا ناكر رادلب الو نرابلاب 3

 رقفلا.ينو ميدع يقش كلنا ملعت سيلو دحال جاتحت ريغو تيلتما دقو ينغ ينا لوقت كنال + يمف نم كيقلا
 بايثلاب يستكتو اينغ نوكتل رانلاب ينسملا و بهذلا ينم يرتشت نا كيلع ريشا نالف  يمعلاو يرعلاأو
 بالطاو رغف هبدونو هاون هبحن نملك نال * امهب رصبت نا كينيع يوادتو كتيرع ةيزخ رهظت اليل هيضملا ضيبلا

 لكءاي وهو هعم اشعتاو هيلا لخدأ يناف بابلا يب مصتفو يتود عمس نمف هعرقاو بابلا ىلع مياق انأ اوه »* ةبونلا

 هل نمف هطلت يلع يعم سلجت نا هيطعا رفاظلا * يعم

 4 نسبا حورلا لوقي ام د ندا
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 ئ عبارلا لصفلا ظ

 يا دعصا يل لاق يعم ملكتي قوبلاك هقعمس تنك يذلا توصلاو ءامسلا يف حوتفم بابب اذاف ترظن .هذه دعب

 + نرمزلاك رظنم يسركلا يلاوح ارياد ناكو سويذرسو هذيبسا يمسي يذلا رهوجلا رجلا فص * سلاج يسركلا
 ناجت مهسور يلعو ضيبا سابل مهيلع اسولج اخخبش نيرشعو ةعبرا يماركلا يلعو ايسرك نيرشعو ةعبرا يسركلا يلاوحو
 يسركلا مادق ران نم ةدوقوم ليعاشم ةعبس تناكو دوعرو تاوصاو قورب يسركلا كلذ نم جرخل ناكو * بهذ
 ةيلتمم باود ةعبرا يسركلا يلاوح نمو ديلجلا هبشك جاجز نم رحب ةيسرك مادق ناكو # هللا حاورا ةعبس يه يتلا
 ةبجو كلاثلا ناويعلاو لججعلا هبشك يناثلا ناويعلاو دسالا هبشك لوالا ناويعلا ناكو * فلخ نمو مادق نم نيعا

 مهلخادو مهلوحو ةحنجا ةتس ةعبرالا ناويحلا نم دحاو لكل ناك» * ريطي باقع لثمك عبارلا ناويكلاو ناسنا هجوك
 يذلا لكلا كساملا ثواباص برلا برلا سودق سودق سودق نيلياق راهن كو ليل ةكرارق مها سيلو انيعا نيولمم
 * راهدالا راهدا يلا يتلا يسركلا يلع سلاجلل ركشلاو ةماركلاو دجمفلا يطعت ناويحلا ناك ناو * يتايو وهو لزي مل

 مادق مهنامجحات نوعضيو روهدلا راهدا يلا يحلل نودجسيو يسركلا يلع سلاجلا مادق اخينش نورشعو ةعبرالا نوطقسي
 لكلا تقلخ تنا كنال ةردقلاو ةماركلاو دجملا لبقت نأ سردقلا انهالاو انبر اي تننا ىتعتسم # نيلياق يسركلا
 ش تمقلخو تنناك كتدارابو

 ظ ءسماخغلا لصنلا

 مث #* عيباوط ةعبسب عوبطم وهو جراخ نمو لخاد نم ابوتكم افجبتم يسركلا يلع سلاجلا نيمي نع تيارو
 ملف # هعباوط لححاو فحصملا اذه ذخايلف اقعتسم ناك نم لوقيو ميظع توصب يداني ايوق رخآ اكالم تيار
 * هرصبي الو فعصملا متفي نأ ضرالا تمت وه نمم الو لفسا ضرالا يف نمم الو قوف ءامسلا يف نمم دحا عطتسي
 ال غنيشملا دحا يل لاقو * هرصبي الو فعصملا متفي نمم ىوتسم دحا دجوي مل ام دنع اريثك يكبا تلعجفن
 يف تيار مث + ةعبسلا هعباوطو فحصملا متفي وهو بلغ دق دواد لصاو اذوهي طبس نم يذلا دسالا اذوه كبت
 :ةعبسو نورق ةعبس هل تناكو حوبذم هناك امياق افورخ اخياش نيرشعو :ةعبرالاو.ةعبرالا ناويكلا نيب اميفو يسركلا طسو

 املف * يسركلا يلع سلاجلا نيمي نم فحصملا ذخاو لبقاف * ضرالا لك يف ةلوسرملا حاورأ ةعبس يه يتلا نويع
 تاماجو ريثايق مهعم تنناكو فورا مادق .تطقسو اخبش نورشعو ةعبرالاو ةعبرالا ناويعلا تلبقا فسصملا نخأ

 قمتسم نيلياق ةديدج ةحبست نوحجسي اوناكو »* نيسيدقلا تاولص يه يتلا بيط روخ# ةولمم تناكو بهذ
 ' ماو ناسلو ةليبق لك نم كمدب هلل انتيرتشاو تمحبذ كنال هعباوط لكتو فهمصملا نخات نا فورخلا اهيا تننأ

 وه ىتعتسم ةميظع تاوصاب نولوقي مهو * بفالا فالاو تاوبرلا تاوبر مهغلبم ددع ناكو ةخيشملاو ناويعلاو
 ءامسلا يف يتلا ةقيلمتلا عيمجو »* ةكربلاو دجملاو.ةماركلاو ةردقملاو ةمكحلاو انغلاو ةوقلا ذخاي نا حوبذملا فورغلا

 ةمرعلاو ةكربلا فورخلاو يسركلا يلع سلاجلل نولوقي لكلا تععمسو نوكت هل راحبلا يف امو ضرالا تمت امو ضرالا يلعو ٠
 + اودجو اورخ ئيياشملاو نيما ةعبرالا ناويحلا تلاقف # نيرهادلا رهد يلا ةزعلاو دجملاو

 هناك توصب يل لوقي ةعبرالا ناويكلا دحأ تمعمسف ةعبسلا فحصملا عباوط نم اعباط فورخلا متف دا ترظنف



 درو يران سرفب اذاف تيارف * يرت لاعت لوقي ياثلا ناويهلا تنعمس يناثلا عباطلا صنف املف * بلغف

 املف * ميظع فيس هل يطعاو اضعب مهضعب سائلا لتقيل ضرالا نم ملصلاو ناهالا عزني نا هل يطعا هيلع بكارلاو
 هديب هيلع بكارلاو مهدا نوذربب !ذاف ترظنف رظناو لاعت يل لوقي ثلاثلا ناويعلا تععمس ثلاثلا عباطلا متف

 تمرلاو راديدب ريعش تاليكم ثالئو رانيدب ممق لايكم لوقي ناويح عبرالا نيب نم اتوص تمعمسو * نازيس
 نوذرب اذاف ترظنف * يرت لاعت ىل لوقي عبارلا ناويحلا تععمس عبارلا عباطلا متف املف * دسفي الرمغلاو

 عوجلاو ففيسلاب لتقيل ضرالا عبر يلع ناطلسلا هل يطعاو هعبتي ناك ميحجلاو توملا همسا اعدي هيلع بكارلاو رضخا
 هللا ةملك لجن اولتق نيذلا سفنا مبذملا تحت اذاف ترظن سماخلا عباطلا مستف املف * ضرالا شوحوبو ابولابو
 مقتنتو مكمت ال يناقعلا سودقلا اهيا اي يتم يتح نولوقيو ةيلاع تاوصاب نوحبصي مهو »+ فورغلا ةداهش لجنمو

 اذه اوحارتسيو اوربصي نأ مهل ليقو ةيضع ضيب بايد دحاوف دحاو مهل يطعاف 2* ضرألا يلع ناكسلا نم انمدل
 تراص سداسلا عباطلا متف املف * مه اولتق امك اولتقي نأ ديتع نيذللاو مهتوخاو مهباحصا ددع لمكيل نامزلا
 لثمك ضرالا يف تطقاست ءامسلا موجنو #* مدلاك هلك رمقلا راصو رعشلا صسمك .ادوس سمشلا تراصو ةميظع ةلزلز
 تاقلقت ةيدوالاو لابجلا لكو فعصملاك يوطخت ءامسلا تيارو * فصاعلا صسيرلا تبه اذا طقاستي يذلا نيتلا

 دق رحو دبع نم اهرهظ يلع نم لكو ءايوقألاو ءاينغالاو فولالا داوقو ءارزولاو ضرالا ثلولمو # اهتنكما نم تلازو
 يلع سلاجلا .هجو نم انوبخاو انيلع اوطقسا روهصللو لابجلل نولوقي مهو د لابجلا فاهكاو رياغملا يف اوفتخاو اوبره
 + تمبثي ردقي يذلا وه نمو ميظعلا هزجر موي يناو دق نال * فورغلا طخس نمو يسركلا

 2 عباسلا لصفلا

 مصير بمهت اليل ةعبرالا ضرألا حايرا اوكسما دقو ضرالا اياوز عبرا يف فوقو ةكيالم عبرا تيار اذه دعب نمو
 ناكو يحلا هللا متاخ هعمو سمشلا قرشم نم دعاص وهو رخآ اكالم تيارف. * ةرجش يلع الو رحبلا يف اطل ضرالا يلع

 رجبلا الو ضرالا اوكلهت نإ اورذحا + رحبلاو ضرالا اوكلهي نا اورما نيذللا ةكيالم عبرال لوقيو ميظع تّوصب يداني
 نم # افلا نيعبراو ةعبراو فلا ةيام نيموسرملا ددع تنعمسف # مههابج يف انهالا ديبع مسرن يتح راجشالا الو

 افلا رشع'ينثا فاج طبس نمو نيموسرم افلا رشع ينثا ميبور طبس نمو .نيموسرم افلأ رشغ ينثا ادوهي طبس
 يسنم طبس نمو نيموسرم افلا رشع ينثا ميلاثفن طبس نمو نيموسرم افلا رشع ينثا ريشا طبس نمو + نيموسرم
 * افلا رشع ينثا راخاسي طبس نمو افلا رشع ينثا يول طبس نمو افلا رشع ينثأ نوعمس طبس نمو * افلا رشع ينثأ

 هذه دعب نمو * افلا رشع يثا نيماينب طبس نمو افلا رشع ينثا فسوي طبس نمو افلا رشع ينثا نولباز طبس نمو
 يسركلا مادق فوقو مهو نسلالاو بوعشلاو ليابقلاو ممالا لك نم هيصخت دحا عيطتسي ال ام ريثك عمج اذاف ترظن

 انهالال صالغلا نيلياق مهتاوصا يلعاب نوعبصي مهو * لغن مهيديابو اضيب اللح نيسبال مهلك مه» فورغلا مادقو
 اوطقس دق عبرالا ناويحلاو حياشملاو يسركلا لوح مايقلا ةكيالملا عيمج تيارو * فورخلاو يسركلا يلع سلاجلا
 يبا انهالال ةردقلاو ةوقلاو ةماركلاو ركشلاو ةمكحلاو .دجملاو ةكربلا نيما نيلياق هلل اودجمنو مههوجو يلع هيسرك مادق
 + اومدق نيا نمو اونوكي نم ضيبالا سابللا مهيلع نيذللا يلواه يل لاقو مياشملا دحا باجاف * نيما راهدالا راهدا
 اولسغ نيذللا مهو ةميظعلا تاقشملاو بوركلا نم اوتا نيذللا مه يلواه 8 لاقف فرعأ تملا يديس اي هل تللقف

 يلع سلاجلاو راهنلاو ليللا هلكيه يف هنودبعي مهو هللا يسرك مادق نآلا مه كلذلف * فورغلا مذب اهوضيبو مهبايث
 طسو يف يذلا فورخلا نال * ةزارح لك الو سمشلا مهقرحت الو نوشطعي الو اضيا نوعوج الو * مهيف نكسي يسركلا

 ْ * مهنيعا نم مهعومد لك مهنع هللا ليزيو ةايعلا ءام نويع يلا مهيدهيو مهاعري يسركلا



 نماثلا لصفلا

 ةكيالم ةعبسلا تياآر مث # ةعاس فصن وه .ءامسلا ينودهو توكس كلذ دنع راص عباسلا عباطلا .متف :املف
 بهذ نم ةرمج“ هعمو مبذملا يلع فقوو يتا دق رخآ ثكالمو #2 قاوبا ةعبس مبل يطعا دق يسركلا مادق مايقلا
 دعصف . * يسركلا ةلابق يذلا بهذلا مبذملا كلذ يلع نيسيدقلا تاولص يه يتلا ريثك بيطو زوخبب هيلا عفدو
 ذخا كلالملا نا مث #*.هللا مادق وه يذلا ثالملا يدي نم نيسيدقلا تاولص يه يتلا روخببلا ناخد كلذ نم
 كيالوا اوبصتناو 0 لزالزو قوربو دوعرو تاوصا كلذ نم راصف ضرالا يف اهاقلاو .مبذملا ران نم اهءالمف ةرمجفلا
 رانو درب كلذ نم راصف قوملا برضو لوألا ءادتباف د اوقوبيل اويبتو تاقوب عبسلا مهعم نيذلا ةعبسلا ةكيالملا
 2 * رضخالا ضرالا شيشح لك قرتحاو تتقرتحا راجشالا ثلثو ضرالا ثلث قرتحاف ضرالا يف اهاقلاو مذلاب طلتخم
 '* امد رحملا ثلث راصف رحجلا يف يقلاف اران دقتي وهو ميظع لبج هناك كلذ نمءراصف قوبلا برض يناثلا كللملا مث
 برض ثلاثلا كللملا نا مث * بكارملا ثلث لعمضاو سفنالا تاوذ رحبلا يف ينلا ةقيلهلا ثلث تكلهو
 » هايملا نيعا ىلعو راهنالا ثلث يلع اطقسف لعشملا لثم دقي وهو .امسلا نم ميظع مجن كلذ نم طقسف قوبلا
 . كالملا مث #* ارم راص هنال ءاملا ةرارص نم سانلا نم ريثك تامف ةرارم ةرارم هايملا ثلث راصو مجنلا مسا ناكو
 ةلزنمب ناك راهنلاو ملظملا اهثلث رهلقي ملو موهنلا ثلثو رمقلا ثلثو سمشلا ثلث كلذ نم ملظاف قوبلا برض عبارلا

 ناكسل ليولا ليولا ليولا هثلث ميظع  توصب لوقي وهو .ءامسلا طسو رياط وهو ادحاو اكالم تنعمسو ترظنف # ليللا
 * اهنويرضي نوديري نيذللا ةثالثلا ةكيالملا نمو ةثلثلا تاقوبلا تاوصا رياس نم ضرألا

 عسانلا لصفلا

 املف * موغتلا ريب ماتفم هل يطعاو ضرالا يف ءامسلا نم طقس امجن تيارف قوبلا برض سماغلا ثلالملا نأ« مث
 نم يرغف *٠ ريبلا ناخد نم يوهلاو سمشلا تملظاف امحع رونت ناخد هناك ريبلا ىتمع نم ناخد دعص هعتف

 2و ضرآلا شيشح ينات ال نا اهل ليقو »* ضرالا براقع ناطلسك ناطلس اب يطعاو ضرألا يف دارج ناخدلا كلذ
 مهلتقت ال نا ناطلس اهل يطعاو # هللا عباط مههابج يف .سيل نيذلا رشبلا يذات نا لب ةرجش لك الو ةرضخ ١ذ لك
 نوهلطي مايالا كلت يف سائلا اوناك» * سائلا تنعسل اذا براقعلا لثم مهل اهباذعو ربشا ةسمخ مهبذعتل لب

 ناكو برحلل ةبصتنملا ليخلا لثمك دارجلا كلت هبش ناك» * مهنع برهيو توملا نوهتشيو هنودجحي الو توملا
 * عابسلا نانساك اهنانساو ءاسنلا روعشك روعش اهل ناكو * سانلا هوجوك اههوجوو بهذ نم ناجحبت لثم اهسور يلع
 اهلو * برها ىلا يرمت يتللا ةريثكلا ليلا تاوصاك تناك اهتحشجا تاوصاو ديدح درزك ةدرزم اهرودص تنناكو
 مبياع اكلم ناكو #*رهشا ةسمخ مهب ذعتو سانلا اهب عسلتل تاكوش اهبانذا فارطا يبو براقعلا بانذاك بانذا

 لوالا ليولا * كافس هريسفتو نويللوبا ةينانويلاب همساو كاتف هريسفتو نوذابا ةيناربعلاب همسا ناكو موهتلا كللم
 مبذملا ناكرا دحا نم اتوص تمعمسف قوبلا برض سداسلا تللملا هذه دعب #* يناثلا ليولا يتاي انوهو يمضقنأ دق

 يلع :نيطوبرملا عبرلا ةكيالملا لح قوبلا هعم يذلا سداسلا تالملل لوقي وهو #* هللا مادق وه يذلا مهزذلا

 ددعو . * سائلا ثلث اولتقيل ةنسللو رهشللو مويللو ةعاسلل نودعتسملا ةعبرالا ةكيالملا اولحناف د تارفلا ميظعلا رهنلا

 وسبل دق ليغلا باكر اوناك» ليغلل يايور يف تيار ام اذهو »* مهددع تمعمسو تاوبرلا تاوبر مهركسع ليخ

 نم تامف * تيربكلاو ناخدلاو رانلا اههاوفا نم جرغ# ناكو دسالا سورك ليخلا سور تناكو ةيتيربكو ةيران اورد
 ليغلا ناطلس نآل # اههاوفا نم جرخ# ناك يذلا تيربكلاو ناخدلاو رانلا نم سانلا ثلث مياوح ثالثلا هذه
 نيذلا سانلا :ةيقب لتقت تناك اهبو * سور ابل يتلا تايحلا لكم تناك اهبانذا نال اهبانذا يئو اههاوفا يف ناك
 نع اوكرتي ملو مهيديا لامعا نع اوبوتي مل اذه عمو بميربكلاو ناخدلاو رانلا نم تابرض ثنالثلا نم اوتومي مل



 اوعمسي 2و اورصبي اوعيطتسي ال نيذلا بشعللاو ةراجعلاو ةضفلاو بهذلا مهناثرا ةدابع نع الو نيطايشلل مهدوجس
 * مهقرس .نمم الو مهاذز نع الو مهدوجسس نع 3و مهكفس نع اووي ملو #* اوكلسي الو

 رشاعلا لصفلا

 هالجرو سمشلاك ههجو ناكو هسار يلع ةرياد تنناكو ةباحتب فعتلا دق ءامسلا نم الزان ايوق رخا اكالم تياروع
 * ضرالا يلع يرسيلا هلجرو رحبملا يلع ينميلا هلجر لعجو احوتفم افدعتم هديب كسم دقو *ران نم ةدمعاك اتناك
 دوعر ةكبسلا تملكت املف # ابتاوصاب ةعبسلا دوعرلا تمملكت حاص ام دنعف ريزي يذلا دسالاك ميظع توصب حاصو

 هتيار يذلا ثالملاو #* هبتكت الو دوعر ةعبسلا تملكت ام 0 0 ءامسلا نم اتوص تعمسف بتكا نأ تدرأ

 امو ءامسلا قلخ يذلا راهدالا راهدا يلا يعلاب مسقاو  ءامسلا يلا ينميلا هدي عفر ضرالا يلعو.رحجلا يلع امياق
 عباسلا تالملا اهيف توصي ينلا مايالا يف ا * دعب نم نامز نوكي ال هنآ هيف امو.رحملاو اهيلع امو ضرالاو انت
 7 اضيا ءامسلا نم ينادان يذلا توصلا نا مث # ءايبنالا هديبع هب تررشب يذلا هللآ رس متي عباسلا قيبلاب
 كالملا يلا تبيضمف د ضرالا يلعو رجلا يلع مياقلا ثللملا ديب يذلا حوتفملا فعمسملا ذخو بهذا يل لاقو
 تذخاف # لسعلا لثم ولح كمف يف وهو هنم كنطب رميف هلكو هذخ يل لاقف فيصملا يطعا .هل تلقف
 بجي يل لاقف #* ةرارم ينطب تملتما هتلكا املف لسعلاك اولح يمف يف ناكم هتلكاو كالملا دي نم فعصملا
 ظء * ةريثك كولملو نسلاللو ؛مماللو بوعشلل ءابنتت نأ اضيا كل

 رشع يداعلا لصفلا

 يذلا نحصلاو # هيف نودجسي نيذلاو ,مبذملاو هللا لكيه اهب سقو ضهنإ يل لاقو ةاصع هبشك ةبصق تيطعاف
 يطعاو # ارهش. نيعبراو نينثا ةسدقملا ةنيدملا اوطيو ممالل تيطعا اهنال اهسقت الو اجراخ اهجرخا لكيهلا جراخ نم

 ناترانملاو ناتنوتيزلا مه يلواهو #* حوسملا نوسبليو اموي نيتسو يتيامو موي فلا ءابنتي نأ اعيمح يدهاشل
 ديري يذلاو امهادعا لكءاتو امبهوفا نم ران جرخت امهب رضي نا دارا نم لكو * برلا مادق ضرالا يلع ناتمياقلا
 اضيا امهلو امهتوبن مايا يف رطمت اليل .امسلا اقلغي نا ناطلس امهل يلواه» + لتقي نا بج اذكه امهملظي نا
 موخت نم ةدعاصلا ةبادلا امهتداهش امت اذاف # ادارا ةهاع ياب ضرالا ابرضيو مد يلا اهالومبأ هايملا يلع ناطلص

 رصمو مودس ايناحور يعدت يتلا ةميظعلا ةئيدملا باحر يف نايقبت امهاتتخو # امهلتقتو امهبلغتو امهبراحت ضرالا
 نا امهداسجأ ترتت الو افصنو مايا ةنلث ممالاو نسلالاو ليابقلاو بوعشلا امهيتنج يرتو #* امهبر بلص ثيح
 ابذع نييبنلا نيذه نال اضعب مهضعب اوداهيو كلذل نورسيو امهيلع نوحرفي ضرالا يلع ناكسلاو #* ةربقم يئربقت
 كلذ نم طقسيف امهلجرا يلع ناموقيو هللا نم ةايحلا حور امهلخدي فصنو 3 ةئالثلا دعب نمو .* ضرالا ناكس
 .امسلا يلا ادعصف انهاه ادعصا امهل لوقي .ءامسلا نم اميظع اتوص تصعمسو #* امهرصبا نملك يلع ميظع عزف
 يف ةلزلزلا نم اوتامو ةنيدملا رشع طقسو ةميظع ةلزلز تراص مويلا كلذ ينو د امهءادعا امهررصباف باحسلاب

 بهذ يناثلا ليولا + ءامسلا هلال دجملا اوفواو نيعزف اوراصو اوبعترا ةيقبلاو فالا ةعبس سانلا نم ةنيدملا كلت
 .امسلا نم ةميظع :تاوصا كلذ نم راصف قوبلا برض عياسلا ثالملا نأ مث . + اعرسم يتاي ثلاثلا ليولل اذوهو
 201 مادق نيذلا اخبش نورشعو ةعيرالاو #*راهدالا راهدا يلا كلميو هحيسمو انيرل ايندلا تللم راص هلياق

 تننا يذلا لكلا طباصلا انهالاو انبر اي كركشن نيلياق # هلل اودمحس» مههوجو يلع اوطقس مهيسارك يلع سولجلا
 يطعتو ارذاديل يتوملا نامزو تلزجر يتاف ممالا تزجرو * تكلمو ةميظعلا كتوق تذخا كنا لزت ملو وه
 | تيار مث *  ضرألا نيدسفم كلهتو مهريبكو مهريغص كمسا نوقتي نيذلاو نيسيدقلاو ءايبنألا تاديبعل رجالا
 * ميظع دربو دوعرو تاوصاو قورب .كللذ نم راصف هلكيه يف هللا قاثيم توبات رهظو متف ءامسلا يف يذلا هللا لكيه



 ش ظ رشع ٍقانلا لصفلا ظ
 اجات رشع انثا اهسار يلعو اهيلجر تحت رمقلاو سمشلا تفحتلا ةءارما كلذو ءامسلا ين ةميظع ةمالع تربظن

 نابعتب !ذاف .امسلا يف يرخا ةمالع اضيأ ترهظو # دلتل قلطت ةعجؤتم يهو اهنطب يف الماح تناكو * بكاوك نم
 ءامسلا يف يتلا موجنلا ثلث هبنذب ذبج هنا مث #* ناجح“ ةعبس هسور يلعو ةرشع نورقو ةعبس سور هل ميظع رمحا
 تدلوف # اهنبا لكءاي تدلو ام نا يتح دلت نا ديرت يتلا ةءارملا ةلابق نابعتلا كلذ فقوف ضرألا يف مهب يقلاو
 رفقلا يلا تببره ةءارملاو * هشرع يلاو هللا يلا اهنبا فطخف ديدح اصعب ممالا اعري نا ديتع وه يذلا اركذ ادلو
 نيب اميف برح .امسلا يف كرت مث * اموي نيتسو نيتيامو افلا كلانه لاعتل هللا نم كانه ابل ءايه عضوم يلا

 دعب عضوم هل دجوي ملو ةردقم هل نكي ملف #* هدانجاو نابعثلا هبراحو نابعثلا برات هتكيالمو لياكيم كاملا
 يف حرطو ةنوكسملا لكل لصملا ناطيشو سيلبا يمس يذلا ميدقلا شنحلا ميظعلا نابعثلا درطو * .ءامسلا يف كلذ
 انبلال كلملاو ةردقلاو صالخخلا راص نالا لوقي .امسلا يف اميظع اتوص تنعمسف #* هعم هدانجا اوحرطو ضرالا
 فورخلا مدب ةوبلغ دق مهو *راهنلاو ليللا هللا مادق مهيغبي ناك يذلا حرط دق انتوخا يغاب نال هحبسمل ناطلسلاو
 ضرللل ليولا اهب ناكسلاو تارامسلا اهتيا اي اوحرفا كلذلف * توملا يلا مهسفنا اوبح مل نيذلا مهتاداهش مالكبو
 ضرالا يلا يقلا هنا نابعتلا رصبا املف * ليلق هنامز نا ملع امل اميظع ابضغ ايلتمم امهيلا لزن سيلبا نال رحجللو
 اهعضوم يلا رفقلا يلا ريطتا ميظعلا :باقعلا ”يحانج ةءارملل يطعاف *ركذلا دلولا تدلو يتلا ةءارملا بلطي لبقا
 ةءارملا فلخ ءام رهن همف نم شنعلا غرفاف * شنها هجو مادق نم نامز فصنو نينامزو انامز كانه لاعتل
 غرفا يذلا رهنلا كلذ تمعلبو ضرالا اهاف تصتنو ةءارملا ضرألا تناعاف * ربنلا تلد يف اهترغيو اهكرديل

 هللا اياصو نوظفحي نيذلا ةءارملا عرز يقاب براحلل يضمو ةءارملا يلع نابعللا كلذ درهن #* همف نم نابعثلا
 * رحبلا يطاش لمر يلع نابعثلا فقوف * عوسي ةداهش مهل نيذلا

 ظ رشع كلاثلا لصفلا

 * رفكلا .امسا اهسور يلعو ناجحبت ةرشع اهنورق يلعو ةعبس سوورو نورق ةرشع اهل رحبلا نم ةدعاص ةباد تيارف
 + ميظعلا هناطلسو هيسركو هتوق نابعتلا اهاطعاف دسالا مفك اهمفو بدلاك اهالجرو رمنلا هبشت يه تيار يتلا ةبادلاو
 اودجسس, ج# ةبادلا تمعبتاو اهلك ضرالا كلذل تبهجمتتف ينش اهتوم حرج نا مث تميم حوبذم هناك اهسور دحا ناكو
 + اهبراحي ةردقم هل نم وا ةبادلا هذه دحا هبشت له نيلياق ةبادلل اضيا اودج“ ةبادلل ناطلسلا يطعا يذلا نابعتلل

 اهمف تصصتنو » ارهش نيعبراو نينثا براح نا ناطلس ابل يطعا مث ايارفلاو ريابكلاب ملكتت نا مف ابل يطعأو
 نا اهل يطعاو * تبذك ءامسلا نونكسي نيذللاو هباجح يلعو همسا يلع فدجتو هللا يلع ايارفلاو فيدجتلاب
 ناكسلا لك ابل اودجستو #* مسألاو نسلالاو بوعشلاو ليابقلا لك يلع ناطلس اهل يطعاو مهبلغتو نيسيدقلا براعت
 تناك نم #* ايندلا نوكت نأ لبق نم لوتقملا فورحلاو ةايحلا رفس يف بوتكم مسا مهل سيل نيذلا ضرالا يلع
 نيسيدقلا ربص وه انهاه لتقي فيسلابف فيسلاب لتق نملكو قلطنيلف يبس يف ناك نمف * عمسيلف نذا هل
 * نابعتلاك ملكتت تاكو شبك نورق اهناك نينرق ابل ناكر ضرألا نم ةدعاص يرخآ هباد تيار مث * مهتاولصو
 يتلا ةيلوالا هيادلل اودجسي نا اهيلع ناكسلاو ضرالا ترماو ابتاجن يلوالا ةبادلا لامعا لك لمعت نأ ناطلس اهل ناكو
 * سانلا مادق ضرالا يلع ءامسلا نم رانلا لزنت تناك اهنا كلو ةميظع بياجع تملمعو #0 اهتوم حرج يفش
 . "نأ ضرالا يلع ناكسلل لوقتو ةبادلا يدي نيب لمعت نا تميطعا يتلا تامالعلا كلتب ضرالا يلع ناكسلا عدغتو
 تمناكو ةبادلا ةروصل ةيطعت نأ حور اهل يطعاو »* فيسلا دعب نم تشاعو اهحرج ينش يتلا هبادلا ةروص اوعنصي

 نا ديبعلأو رارحالاو ءارقنلاو ءاينغالاو راغصلاو رابكلا لكلا تريصو + لتقي ةبادلا ةروصل دج ال نملك نا رماق



 كلت هل نوكت نا الا عيبي وا يرئشي نا دحا ردقي سيل يتح # مههابج ينو رفكلا ةمالع ينميلا ديلا ين اولعجتي
 وه هددغو ةبادلا ددع دعيلف لقغ هل نمف ةمكحا جاتحت انها» # اهمسا ددع مسا وا ةبادلا مسا يه يتلا ةمالعلا
 < نوتسو كدسو ةيامتس هتلمحو ناسنا ددذع

 1 رشع عبارلا لصفلا
 هيبا مسأو همسا مهيلع افلا نوعبراو ةعبراو ةيام يهو ةدع هعمو نويهص روط يلع امياق فورغلاب !ذاف ترظنف

 يذلا توصلاو ةميظع ةدعر توص لثمكو ةريثك هايمأ توصك ءامسلا نم اتوص ترعمسو #* مههابح يلع بوتكم

 مادقو عبرالا ناويحلا مادقو يسركلا مادق ةديدج ةحعبست نووبسيو #* تمبرض اذا رئايقلا توصك وه تععمس
 * ضرألا نم اويرتشا نيذلا فلا ةيامو نيعبراو ةعبرالا كيالوا الا ةعبستلا كلت ملعتي ردقي دحا نكي ملو مباشملا
 اويرتشا نيذلا مهو هجوت ام ثيح فورغلا اوعبت نيذلا مه يلواهو راكبا مهنال ءاسنلا عم اوسجنتي مل نيذلا مهو

 ريطي اكالم تيارو * مه بيع الب مهنال بذك مهيف يف دجوي ملو * فورغللو هلل يدبلا نم رشبلا نم عوسيب
 لوقيو * بوعشلاو نسلالاو ليابقلاو ممألا عيمجلو ضرالا يلع سولجلا رشبيل يدبالا ليجنالا هعمو ءامسلا طسوتم يف
 رججبلاو ضرالاو ءامسلا قلخ يذلا هل اودجا هتنونيد ةعام تنتا دق نال دجلا هوطعاو برلا اوفاخ ميظع توصب
 * ممالا عيمجل هتقس يذلا اهكتف رمخ نم ةميظعلا دادغب تطقس اليلق هعبتي ناث كالمب !ذاو د هايملا نويعو
 * هدي يف وأ هتهبج يف ةمالعلا ذخأو اهتروصلو ةبادلل دجس نملك ميظع كتنوصب لوقي وهو مهعبتي ناك ثلاث رخآ كالمو

 نيسيدقلا ةكيالملا مادق تميربكلاو رانلا يف بذعيو هزجر ساك يف جزم دق يذلا هللا بضغ رمخ نم برشي وبف
 نودجسي نيذلا اراهن الو اليل ةحار مهل سيلو نيرهادلا رهد يلا دعصي مهباذع ناخدو * فورغلاو نيسيدقلا مادقو
 ةناماو هللا اياصو نوظفحا نيذلا ربص انهاه نيسيدقلا ربص وه انهاه #* اهمسا هةمسو ذخا صلكو اهتروصلو ةبادلل
 جورلا لوقي نالا برلا "د يلت اوتام نيذلا يتوملا مَهابوط بتُكأ لوقي ءامسلا نم اتوص تمعمس مث * عوسي
 نبا هبش ةباحسلا يلع سلاجلاو ءاضيب ةباحس !ذاف ترظنف + مهعبتت مهلامعأو مييورك عيمج نم اوحبرتسيل .معن
 ميظع توصب. حرصي وهو ءامسلا نم جرخ رخآ كتالمو * داح لمنع هديبو بهذ نم. جات هسار يىلعو ناسنالا

 عضوف * ضرالا داصح سبي دق نال داصعلا ةعام تنتا دق نال دصحاو كلجن# لسرا باعحسلا يلع سلاجلل
 ءامسلا يف يذلا لكيهلا نم جرخ رخلا تالمو »* ضرالا تدصعن ضرالا يلع داعحلا هلجنم باعحسلا يلع سلاجلا
 يذلا توص ىلعاب مييصي وهو رانلا يلع ناطلس هلو ميذملا نم جرخ رخا كالمو »+ ناح لهتم ةعمو حرصي وهو

 ثالملا جرخاف # اهبنع باط دق ناف ضرالا تامورك دقانع عطقاو داحلا كلم« لسرا الياق داحلا لجنملا هعم
 جراخ ةرصعملا تنجع نا مث # ةميظعلا هللا ةرصعم يف بنعلا يقلاو اهلك ضرالا مورك عطقف ضرالا يلا هلجنم
 * ةياممسو فلا لايما اهتنم يلا ليغلا مجل غلب نا يلا ريثك مد ةرصعملا كلت نم ردهعناف ةنيدملا

 رشبع سماخلا لصفلا

 يضقني اهب يتلا ةيرخآلا .مياوج ةعبس مهعمو ةكيالم ةعبس كلذدو ةبيجع ءامسلا يف ةميظع يرخآ ةمالع تميارو
 . جاجزلا رحملا يلع افوقو اهمسا ددعو اهتروصو ةبادلا اوبلغ نيذلاو اراف جوزم» جاجز نم رحبت تميارو د هللا بضغ
 كلامعا ةبيجتو يه ةميظع نيلياق فورهغلا ةعبستو هللا دبع يسوم ةحبست نومبسيو # هللا ريثايق نوكسمي مهو
 بر اي كناخ# ال يذلا وه نمف # ممالا كلم تنا كلبس يه ةقحتو ةلداع لكلا كسام اي انهالاو انبر اي
 ترظن اذه دعب مث *رهظ دق كلدع نال كمادق نودجسلو نوتاي لكلاو سودق ثلدحو تننا كلنا كلمسا دجلو
 لكيهلا نم مياوج عبسلا ؛مهعم نيذلا ةكيالم عبسلا اوجرخو . * ءامسلا يف يذلا ةداهشلا ةميخ لكيه متن دق اداف

 عبسلل يطعا عبرألا ناويعكلا دحا تيارو * بهذ قطانمب مهرودص يلع نيقطنمم ةيضم ةيقن ناتك بايث مهيلعو



_-ٍ 

 ناخد نم لكيهلا يلتماو #*راهدالا راهدا يلا يلا هللا بضغب ةولمم تناكو بهذ نم تاماج ةعبس ةكيالس

 » ضرالا يف هللا زجر نم ةولمملا تاماج ةعبسلا اوغرفاو اوبهذا ةعبسلا ةكيالملل لوقي اميظع .اتوص تمعمسو
 ةبادلا ةمالع مهعم نيذلا سانلا يلع ريرش ميظع ءالب كلذ نم راصف ضرالا يف هتماج غرفاو لوالا كالملا بهذف
 سفن لك تتامو يتوم مد هلك رحبلا راصف رحبلا يف هتماج غرفا يناثلا كللملاو # اهتروصل نودجسس نيذلا يلعو
 ثكالم تمعمسف # امد اهلك ةايمالا تراصف نويعلا يفو راهنالا يف هتماج غرفا ثلاثلا نا مث #* رحبلا يف ةيح
 ءايبنالاو نيسيدقلا مد اوقرهأ نيذلا * ىلواه يف هذيب تممكح دا يفصلا يلزألا تننا وه لدع لوقي هايملا

 يه ةقحعو ةلداع لكلا كسام اي بر اي معن لوقي مسبذملا كترصعمسو | #* مهقاقعتسا وه امك مدلا نوبرشي مهتلعجو

 سائلا اوقرتحاف # سائلا قره نأ تيلطعان سمشلا يلع هدماح عرفا عبارلا نأ مث #* كماكحاو كلامعأ

 + دجملا هوطعيل اوبوتي ملو مياوجلا هذه ىلع ناطلسلا هل يذلا هللا مسا يلع سانلا اوفدجو اميظع اقارتحا كلذ نم
 * عجولا نم مهتنسلاب نوسعل اوناكو املظم'راصو اهكلم بسهذف ةبادلا يسرك يلع هتماج غرفا سماخغلا نا مث
 ميظعلا رهنلا يلع هتماج غرفا سداسلا ناييث # مهلامعا نع اوبوتي ملو مهحارج عجو نم ءامسلا هلا يلع اوفدجو
 مف نم تميارف * سمشلا قرشم نم نيكل كولملل .ةدعم قيرط هيف ريصت اميكل هيام سبيف تارفلا وه يذلا

 يتلا نيطايشلا حاورا يهر * عدافض اهناك ةسجن حاورا ثلث باذكلا ةوبنلا يعدملا مف نمو ةبادلا مف نمو نابعثلا
 كسام هللا موي ميظعلا مويلا كلذ برح .يلا مهعمجتو اهلك ةنوكسملاو ضرالا كلولم يلع زوجت ينلا بياهعلا عدصت

 عدوملا يلا مهعمجو # هتروع رهظتو انايرع يثمي اليل هبايث ظنحاو.ربسي يذلا هايوطف قراسلاك يتا انا اه #* لكلا

 يف يذلا لكيبلا نم جرح يوبلا يلع هتماج عرفا عباسلا ثللملا نا مث * نودجامرا ؛ةيناربعلاب هل لاقي يذلا
 اهلثم نكي مل ةميظع ةلزلزو تاوصاو دوعرو قورب تراصف . * ناك دق لوقي وهو ميظع توص يسركلا نمو ءامسلا
 ةميظعلا لبابو ممألا ندم تلطقسو ماسقا ةثلث يلع ةميظعلا ةنيدملا تممسقناف * ضرألا يلع سانلا نوك ذئم

 * ادج ةميظع ةحااج تناك هذه نال دربلا اذه نم هللا ىلع سانلا اوفدجن لطر دحاولا رجعلا يف ءامسلا

 رشع.عباسلا لصفلا

 ةموكح كيلع ضرعن لاعت لاقو يبطاخت تاماح ةعبسلا مهعم تنناك نيذلا ةكيالم عبسلا نم دحأو يلا لبقاو

 ناكس اوركسو ضرالا ثولم عم تنز يتلا # ةريثكلا هايملا يلع ةسلاج يه يتلا ةميظعلا ةينازلا ةءارملا كلت
 ءامساب ةيلتمم ارمح ةباد يلع ةسلاج ةءارماب اذاف ترظنف رفقلا يلا حورلاب يب يصمف ده اهانز رمخ نم ضرالا
 . ةميركلا ةراجعلاو بهذلاب ةيلعملاو زمرقلاو ريفربلا ةسباللا ةءارملا هذه تمناكو * نورق ةرشعو سور عبس اهل رفكلا
 ما ةميظعلا لباب ريارس مسا ابوتكم اهتهبج يف ناو # اهانز حسرو ةساجضلاب ولمم بهذ نم ساك اهديب رهوجلاو
 عوسي ءأدهش ءامد نمو نيسيدقلا ءامد حرم تركس ىق ةءارملا هذه تيارو » ضرألا ةساحن لكو يئاوزلا عيمج

 ةبادلاو ةءارملا هذه رس كل لوقا انا اهنم تببجت اذامل كلاملا يب لاقف * اميظع ابجسع اهتيار ام دنع تبججتف

 بصهذتو قامعألا نم دعصت نأ ديرتو نكت ملو تيار يتلا ةبادلا * نورق ةرشعو سر ةعبس اهل يتلا اهلمحت يتلا
 اذا نوبجتي ملاعلا نوك لبق نم ةايحلا رفس يف ةبوتكم مهءامسا سيل نيذلا ضرالا ناكس اهنم نوبجتتيو كللبلا يلا
 سورلا ةمكحو لقع هل ناك نم جاتححي انهاه #* ةلبقم :يهو بهذتو. يه سيلو نوكت يتلا ةبادلا هذه اورصبا ام
 تاي مل رخالاو وه دحاولاو أوطقس ةسمخلا * كولم ةعبس مهو ةءارملا اهيلع تسلج يتلا لابج ةعبسلا يه ةعبسلا



 * بهذت كاليللو يه ةعبسلا نمو ةنماث يه يه سيلو تيار يتلا ةبادلاو #* ميقي اليلق انامز يتا ام !ذاف

 عم ةهنوذخاي ةدحاو ةعاس نوكي مهناطلس امناو مهكلم دعب أوذخاي ملو ثلولم ةرشع مه تيار يتلا نورق ةرشعلاو
 نكلو فورخلا نوبراحب مهو # ةبادلل هوطعا مهناطلسو مهتوقو دحاو بصهنمب نيقفتم نونوكي يلواه» * ةبادلا
 ةايملا ِك لاق مث * نينموم نيوعدم نيراتغمم نوعدي هباكعأاو تولملا كلمو بابرالا بر. .نال مهبلغي فورغلا

 ةبادلاو تيار ينلا نورق ةرشعلاو * نسلالاو سانجالاو بوعشلاو ممالا مه اهيلع ةسلاج ةكتافلا ةءارملا تيار ينلا
 نا مهبولق يف لعج هللا نال # رانلاب اهنوقرحتاو اهمحل نولكايو ةنايرعو ةشحو اهنولعجبو ةينازلا نوضغبي نيذلا مه
 ةنيدملا يه اهتيار يتلا ةءارملاو هللا ملك متي يتح ةبادلل مهكلم اوطعيل ةدحاو ةروشم اونوكيو هيآر اوعنصي

 رشع نمادلا لصفلا

 خرصو 2 ةيجو ءاهب نم ضرالا تاضاف ميظع ناطلس هعمو .ءامسلا نم ردحلا دق رخآ اكالم يتميار كلذ دعبو

 سجن ريط لكل يوءامو سجن حور لكل انكسمو نيطايشلل ادقرم تراصو ةريبكلا ةنيدملا لباب تلطقس دق لاع تلوصب
 »« اونغتسا اهبعت نم ضرالا راجنو اهعم اونز ضرالا تلولصو مبلك ممالا اوبرش اهانز زجر رمخ نم نآأل * ضوغبص

 اهبونذ نال » اهتابرض مكذخات اليلو اهاياطخ اوكراشت اليل يبعش اي اهنم اوجرخلا الياق .امسلا نم رخآ اتوص تمعمسو ٠
 اهتءالم املثم ابسءاكو ابلامعا لثم اهل اوفعاضو اهرجاك اهوفاك # اهملظ هللا ركذو ءامسلا نم تندو اهب تقصتلا
 ةلمرا ينتسلو ةكلم ةسلاج ينا .اهبلق يف لوقت اهنال انزحو اباذع اهوطعأ اهمعنتو اهياهدزا ردق يلعو + اهل اهرفعاض
 يذلا هلالا برلا نال راثلاب قرمتو عوجو نزحو «توم اهتابرض .يتات دحاو موي يف ثللذ لجأل # انزح يرا الو
 اوفقو # اهقيرح ناخد اورظن املو اهعم اوذلتساو اونز نيذلا ضرالا تولم اهيلع نونزحلو نوكبيو وه يوق اهيلع
 <. اهمكح ءاج ةدحاو ةعاس يف ينلا ةيوقلا ةنيدملا لباب ةريبكلا ةنيدملل ليولا ليولا نيلياق اهباذع عرف نم اديعب
 . هولوللاو ةميركلا ةراجعلاو ةضفلاو بهذلا ةراجت #* مهتراجت يرتشي نم سيل نال اهيلع نوحونيو نوكبي ضرالا راجتو
 لكو لومعم بشخ لكو نيمثلا بشخلا نم ةينا .لكو جاعلا نم ةينا لكو ناوجرالاو زمرقلاو ريفرفلاو ريرحملاو
 لامجو لاغبو ليخو شابكو مياهبو ةطنهلا ديمسو تيزو رمخو نابلو نهدو بميطو رولبو * رمرمو ديدحو ساهن
 كروهضا سيافنلا عيمجو هلك كمحشو كذع ترعطقنأ تلسفن ةوهش ةهكافو * سانلا سفناو داسحا رياسو ديبعو

 * نوحوذيو نوكبي اهباذع عرف لجأ نم .اديعب اوفقو اهم اونغتسا نيذلا ءاوه نل # دعب اهنيدج ال كنم
 ب هولوللاو ةنيمثلا ةراجتعاو بهذلاب عمقملا ناوجرالاو زمرقلاو ريرعلاب ةفعتلملا ةميظعلا ةنيدملل ليولا ليولا نيلياق
 رحبلا يف نورجتملاو نوحالملاو راحبلا يف نوكلسي نيذللاو نيربدملا لكو ميظعلا ينغلا اذه الخ ةدحاو ةعامس يف نال
 مهسر يلع نولعجتو #* ةريبكلا ةنيدملا هذه هبشي نم نيلياق اهتيرح ناخد يلا مهرظنل نوخرصيو # دعبلاب نوفقي

 رجلا يف مهنفس نم اهيف اونغتسا يتلا ةميظعلا ةنيدملل ليولا ليولا نيلياق نوحونيو نوكبيو نوخرصيو بارتلا ٠
 نيسيدقلا ءايبنالاو نييراوحلا عيمجو اهيلع“ ءامسلا اهتيا يحرفا , * ةدحاو ةعاسب تبرخ يتلا اهزع نم اونغتساو
 طقست طوبهب اذكه الياق رحبلا يف هامرو ةنوحاط رج ارجح ذخا ايوق اكالم نأ مث * اهيف مكمكح يضم برلا نال
 عيمج الو: دعب كيف عمسي آل نرق الو رمز الو قوب الو ةراثيق توص الو #* دعب دجوت الو ةميظعلا ةنيدملا لباب
 الو سورع توص الو دعب كيف ريدي ال حامصم رونو * كليف عمسي ال دعب احر توص الو كيف نودجوي ا عانصلا
 . كليف تدجوو #* كرم“ اهرساب ممالا تللضو اهرامتو ضرالا اودسفا كفارشا نال دعب كيف عمسي ال ةسورع
 ٠ ١ * ضرالا يلع اولتق نيذلا عيمجو راهطالاو ءايبنالا ءامد
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 ظ رشع عساتلا لصفلا * 0

 + انهلال ةوقلاو ةماركلاو دجحصلاو صالغللا ايوليللا الياق ءامسلا يف ةريثك عومجل ميظع توص لثم تمعمس هذه دعب نمو
 * اهيدي نم هديبع ءامد مقتناو اهانزب ضرألا تدسفا يتلا ةميظغعلا ةينازلا يلع مكحو لدعو قح هماكحا نآل

 هلل اودجسو تاناويمحلا ةعبرالاو اخخبش نورشعو ةعبرالا اورخو # نيدبالا دبا يلا دعص اهناخدو ايوليللا ةيناث ةرم لاق
 نيفيالاو هديبع عيمج اي انبلال وحبس الياق يسركلا نم توص جرخو # ايوليللا نيما نيلياق يسركلا يلع سلاجلا
 ةلياق ةميظع دوعر توص لثمو ةريثك هايم توص لثمو ريبك عمج توص لثم تععمسو # رابكلاو راغصلا هنم
 هتسورع عم برق دق فورخلا سرع نال هدجفنو للهتنو حرفنل *  لكلا طباض انهالا برلا كلمت نآل ايوليللا

 يلا نووعدملا مهابرط بتكا يل لاقف #* راهطالا رب وه ريرحلاو ايفاص ايقن اريرح سبلت نأ تيطعاو # هل ةدقملا
 دبع ينال لعفت ال رذحا يل لاقف هل دجسال هيلجر دنع تطقسو * وه قح هللا مالك اذه يل لاقو فورغلا ةميلو
 «كلذ دعب نمو # ةوبنلا حور وه عوسي ةداهش ناف دجساف هلل عوسي ةداهش مبعم نيذلا كتوخأ لثمو كلت«

 تناكو * بيراحو قملاب نيديو قداصلا نيمالا يمسي هيلع بكارلاو ضيبا سرفب اهف ةحوتفم ءامسلا تيار

 انعتلم ناكو وه الا دحا هفرعي سيل يذلا بوتكم مسأ هل ناكو ةريثك ناجبت هسار يلعو رانلا بيبلك هانيع
 . اوسبل دقو ضيب سارفا يلع هعبتت ءامسلا نانجا تمناكو # هللا ةملك همسأ يعدي ناكو مدلاب غبصنا دق بوثب

 وهو :ديدح اصعب مهاعريو ممالا اهب برضي وهو ةعطاق نيمف تاذ فيس همف نم جيرخآت تاكو # ءايضم ايقن ابوث
 كلم بوتكم مسا هذخن يلعو هبوث يلع ناكو د لكلا كسام وه يذلا هبضغو هللا زجر رمخ ةرصعم سرد يذلا
 رويط عيمج لوقي وهو لاع توصب يداني وه» سمشلا يف افقاو ادحاو اكالم تميارو * بابرالا برو كاولملا
 موحلو كولملا مودل اولكءاتل * ميظعلا هللا .اشع يلا اوعمتجاو نالا ىلا اولبقا ضرالاو ءامسلا نيب ريطت يوتلا ءامسلا
 كولسو ةبادلا كلت تيارو #* رابكلاو راغصلاو ديبعلاو رارحالا عيمج موعلو اهيلع باكرلاو ليخلا موهلو فلالا داوق
 دق ةبادلاب !ذاو ترظنف # هدانجا عيمجو ضيبالا سرفلا يلع بكارلا كلذ اوبراحتل اوعمتجا مهركاسعو ضرالا
 ةبادلا ةمالع اوذخاو مهبعدخ نيذلاو اهماذق بياجلا لمعي. ناك يذلا ةوبنلاب يعدملا اهعم ناك يذلاو .تكسعا

 فيسلاب اولتق .مهباحتا رياسو * تيربكلاو ةقرحتلا رانلا ريح يف اعيمج ناذه احرط ءايحا اهتروصل اود: نيذلاو
 * مهموحل نم تعبش رويطلا لكو يبركلا يلع سلاجلا مف نم ةجراغغل

 نورشعلا لصفلا !

 نابعتلا كلذ يلع طبصف # هديب ةميظع ةلسلس تناكو ميحجلا ميتاغم هعمو .امسلا نم الزان اكالم تيارو
 متخو قلفو قمعلا يف هاقلاو * ةنس فلا يلا هطبرو ةنوكسملا لكل لضملا ناطيشلاو سيلبا وه يذلا ميدقلا شنحلا
 اوسلجو ترعضو يسارك تيارف . * اليلق انامز لحي نأ بجي كلذ دعبو ةنس فلا مامت يلا ممالا جدخ اليل هيلع

 اودجسي مل نيذلا كيالوا هللا ةملك ةدابش لجا نمو عوسي ةداهش لجا نم نيلوتقملا سفنال مكحلاب اورماو اهيلع
 ةيقبو د ةهلس فلا هعم اوييحو ميسملا عم اوكلمف مهيديأ يف الو مههابج يف ةمالعلا اوذخاي ملو اهتروصل الو ةبادلل

 ةمايقلا يف بميصن هل يذلا سيدقو وه طوبغم .* يلوالا ةمايقلا يه هذهف نس فلا متت يتح اوشيعي نل يتوملا
 اذاف * ةنس فلا هعم نوكلميو ميسملاو هللا ةنبك نونوكي لب مهيلع ناطلس ابل سيل ةيناثلا ةتوملا نال ةلوالا
 وجاي هعم نوموقيو ضرالا اياوز عبرا يف نيذلا ممالا عدخلو رخو »* هسبيح نم ناطيشلا لح ةنس فلا تلمك

 نوطوحبو ضرالا يلعا يلع نودعصيو * رجلا لير لثم مهددع نيذلا بيرعلا يلا نوعمتجي ذيذيحو جوجامو
 رانلا ةريحب يف حرطي مهاوغا يذلا سيلباو » مهلكءاتو ءامسلا نم ران لزنتف ةبوبحتلا ةئيدملابو نيسيدقلا ركسعب
 اميظع ايصرك تيارف #راهدالا راهدا يلا راهنلاو ليللا نوبذعي باذكلا يبنلاو ةبادلا كلت ثيجح تيربكلاو



 رابكلا تيارو * عضوم مهل بصي مل يتح ضرالاو ءامسلا ههجو مادق نم تبره يذلا هيلع سلاجلاو ضيبا
 تاومالا اونيدو ةايحلا فحصم وه يذلا رخآ فعصم متفو فحاصملا تعتفو يسركلا مادق امايق يتوملا نم راغصلاو
 . امهتاوما اجرخا ميحجلاو توملاو هاتوم يطعا رحملا نأ مث #* مهلامعار دق يلع فحاصملا كلت يف تابوتكملا نم
 ةريحب يه ينلا ةيناثلا ةتوملا يه هذهو رانلا ةريحب يف اويقلا ميحسجلا, توملا» #* هلمع ردق يلع دحاو لك اونيدو
 » ةقرعملا رانلا ةريح يف يقلا ةايحلا رفس ين ابوتكم دجوي مل نم لكو #.رانلا

 نورشعلاو يداحلا لصفلا

 * اضيا دجوي مل رحبلاو تزاجو تملعخلا يلوالا ضرالاو يلوالا ءامسلا نال ةديدج اضراو ةديدج ءامس تيار مث
 * اهجوزل ةتيزملا ةسورعلاك ةنيزم ةدعم يهو هللا دنع نم ءامسلا نم ةلزان اهتيار ةديدجلا ميلشروا ةسدقملا ةنيدملاو
 هبعش مه نيذلا مهعم نكسيو سائلا عم هللا اهيف نكسي يذلا ةميغلا هذه لوقي ءامسلا نم اميظع اتوص تععمسو

 نال اضيا نوكي عجو كو خارص الو حون الو توم دعب نوكي سيلو مهنيعا نع عومدلا لك لازا دقو * مبهالا وهو
 قعملا قداصلا مالكلا اذه نأ بكا لاقو اهلك .ايشالا ددجا !ذوه يسركلا يلع سلاجلا لاقو د كضم دق تايلوالا
 * انامحع ةايحلا نيعلا نم ءاملا برشي نا ناشلتعلل يطعا انا رخالاو لوالا ءايلاو فلالا انا ناك دق لاق مث # هلل وه

 ةانزلاو نولاتقلاو ساجلالاو نوبنذملاو نورفاكلاو نوفياحخلا امو # انبا يل نوكي وهو اهألا هل نوكاو هذه كثري رفاظلا
 يلا لبقاف # ةيناثلا ةتوملا يه'يتلا تيربكلاو رانلاب ةيمحلا ةريحبلا يف مهبيصن نيباذكلا لكو مانصالا دابعو

 كيلع ضرعن لاعت اليات ينبطاخن ةيرخاآلا مياوج ةعبسلا نم ةيلتممللا تاماج ةعبسلا مهعم نيذلا ةكيالملا نم دحاو
 ةلزانلا ميلشروا ةسدقملا ةنيدملا يئارواو لاع ميظع لبج يلع يحورب يرساو * فورغلا ةسورع يه يتلا ةءارملا .

 ناكو #* .يصملا ردلاو توقايلا لثمك ميركلا رهوجلا هبش اهرون ناكو هللا دج اهيفو #* هللا دنع نم .امسلا نم
 * رشع ينثآلا ليارسا ينب ءامسا يهو ةبوتكم ءامساو اكالم رشع انثا باوبالا يلعو أباب رشع اننا اهلو لاع ميظع روس اهل
 روسلو * باوبا ةثلث برغلا نمو باوبا ةثلث لامشلا نمو باوبا ةثلث ةلبقلا نمو باوبا ةثلث قرشلا نم تنناكو
 ملكتي ناك يذلاو *رشع ينثالا فورخنلا لسر .ءامسأ يهو ءامسا رشع ينثا تاساسالا يلعو اساسا رشع ينثا هنيدملا

 اهضرعو ةعبرم تناك ةنيدملا كللتو * اهروسو اهباوباو ةنيدملا اهب سيقهل بهذ نم ةبصق سايقم هديب ناك يعم
 ساق مث  .اوس اهعافتراو اهضرعو اهلوط ةولغ فلا رشع ينثاوحنك دجوف ةبصقلا كلتب ةنيدملا ساقف دحاو ابلوطو

 نم لوالا ساسالا ةنيزم نيمث رهوج لكب ةنيدملا روس تاساساو #* يناصلا جاجزلا لثمكو يقنلا بهذلاب ابلك
 نماثلا كوزا عباسلا سويذرس سداسلا نودرس سماخلا + درمز عبارلا نوذيقلخ ثلاثلا سريفبس يناثلاو توقايلا
 رشع انثآلا باوبالاو * يدازبلا رشع يناثلا سثنكايا رشع يداحلا مسذابسا رشاعلا دجربز عساتلا رضخا توقاي

 الو سمش ءايصل ةجاح اهب نكي مل ةنيدملاو * فورخلاو اهلكيه وه لكلا كسام هلالا برلا نال الكيه اهيف را ملو

 مهتماركو مهدج“ اوباجا ضرالا تلولمو هرون يف نوشمي ممالاو * فورغلا اهجارسو اهرانا يذلا وه هللا دج“ نال رمق
 ,يثب اهلخدي سيلو # اهيلا ممالا ةماركلاو دجحفلاب نوتايو * ليل تلانه سيل نال راهنلاب قلغت ال اهباوبا»و * اهيف
 20 * ففورغلل يذلا ةايحلا رفس يف نوبوتكم مه نيذلا اهلخدي امنا لب بذكلاو لياذرلا لامع الو سجن نم

 نورشعلاو يانا لصنلا
 ةيحان لك نمو اهباحر طسو يف * فورغغلاو هلل يسرك نم اردتم اهملاك يضي ةايعلا ءام نم ايقن ارهن يناروا م

 ةنعل لك» * معالا افشل ةرجشلا قارواو رهش لك يف اهترمثب يتات ةرمث رشع ينثا رمثت ةايعلا ةرجش اهيف ربذلا نم
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 يف بوتكس همساو ٍةبجو نوئياعيو * هنودبعي هديبعو نوكي اهيف فورغلاو هللا يسرك نوكي اهيفو اهيف نوكت سيل
 * دبالا دبا يلا نوكلميو مهرون هللا برلا نال سمشلا رون الو حابصم ءايض يلا نوجاتحي الو اهيف سيل ليلو #* مههابج
 * الجلع هنوك بجي ام هديبعل ربظيل ءايبنالا حاوراب هكالم لسرا هلآلا برلا نال يناقح ميه وه لوقلا اذه يل لاقف
 .تيارو تععمس ْذاو تيار ام اذه انحوي انا» * فحصملا اذه ةوبن مالك ظفحح يذلا هابرطف اعرسم يتا !ذانا اهو

 لفمو كلثم دبع ينال لعفت الرذحا يل لاقف #* هذه يل رهظي ناك يذلا تلالملا يلجر مادق ادجاس تررخ
 فيصملا اذه ةربن مالك يلع متخت ال يل.لاق مث + دجسان هلل فعصملا اذه مالك نوظفحا نيذلاو ءايبنالا كتوخأ
 اذناه د اضيا ربلا لععيلفرابلاو اضيا يمستيلف ميمستملاو اضيا ملظيلف ملظي ناك نمف *وه بيرق. نامزلا نال
 + ثيدحلاو ميدقلا رخالاو لوالا .ايلاو فلألا انا + هلامعا ردق يلع دحا لك يناكاو يعم يرجاو .اعرسم يتا

 نوقلي اهجراخو #* اهباوبا نم ةنيدملا نولخديو ةايحلا ةرجمب يلع مهناطلس نوكيلو هاياصوب نولمعي نيذلا مهابوط
 مكربخي نا يئالم تلسرا عوسي انا #* هلعفيو بذكلا بح نملكو ناثوالا اودباعو نولاتفلاو ةانزلاو ةرحبسلاو بالكلا
 لقي عمسي نملكو يتات نالوقي ةسورعلاو حورلاو * .يضملا مبصلا مجنو :دواد سنجو لصا وه انإ مكسيانك يف هذهب
 اذه مالك عمس ناسنا: لكل دبشا اناو * اناج“» ةايهلا ءام نم برشي نأ دارا .نمو تايلف شطع نمو تا
 . نم ءايش صقن نملك» +* فعصملا اذه يف بوتكملا باذعلا هيلع هللا ديزي ءايش اذه يلع داز نملكو فسصملا
 . اذه يف بوتكم وه اممو ةسدقملا ةنيدملا نمو ةايعلا رفس نم همسا هللا طتسيف فعصملا اذه يف يذلا ةوبنلا مالك

 * نيمأ انعيمج عم نوكت برلا ةمعنو »* عوسي انبر اي لاعت

 نيمأ نيما اعرسم يتاي معن مالكلا اذه دهاش لوق اذه * عمسيلف نانذا هل نمو رظنيلف نانيع هل نمو فعصملا
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 فقينعلا دهعلا 52

 + ةتيلغلا رفس وهو ةسدقملا ةارونلا نم لولا رفسلا
 * جورخلا رفس وهو يناثلا رفسلا

 * رابحالا رفس وهو ثلاثلا رفسلا

 د#* ددعلا رفس وهو عبارلا رفسلا

 #* ءانثتسالا رفس وهو سماهلا رفسلا .

 * نون نب عشوي باّذك

 * ليارسأ ينب ةاضقلا باك

 2 »* ةيباوملا ثوعار بائك

 + ليومص رافسا نم لوالا رفسلا

 * ليومص رافسا نم يناثلا رفسلا

 * كولملا رافسا نم لوألا رفسلا

 * كواملا رافسا نم يناثلا رفسلا

 +: مايالا رابخا باتك نم لوللا رفسلا

 » مايالا رابخا باتك نم يناثلا رفسلا

 * سومانلا يراق بتاكلا ارزعل لوالا رفسلا

 * ارزع يناث وهو ايمحن رفس

 * ريتسا رفس

 * قيدصلا بويا باتك

 * ليارسا.ينب كلم يبنلا دواد ريمازم نم رفس .

 * ةعماجلا باتك

 * ميباستلا ةحجست وهو داشنالا ديشن باتك

 * يبنلا ءايعشأ ةوبن باتك

 * ئبنلا ءايمرا ةوبن باتك

 * يبغلا ءايمرا يثارملا

 + يبنلا لايقزح باتك

 *« يبنلا لايناد ةوبن باتك

 #* يبنلا عشوه ةوبن باثك



 * يبنلا قوقبح ةوبن باتك |[ 000 + يبنلا ليبوي ةوبن باتك

 + ىبنلا اينوفص ةوبن باتك ظ ظ 5 يبنلا صوماع 0 بانك

 | * يبنلا يجح ةوبن باتك : ْ * يبنلا ايذبوع ةوبن باتك

 ' * يبنلا ايركز ةوبن بانك » يبنلا نانوي ةوبن باتك

 * ىبنلا ايخالم ٌكوبن باتك . ظ * يبنلا اخبم ةربن باتك

 ديدجلا دهعلا بتك ءاينبنأ

 + ةيطالغ لها يلا ساوب سيدقلا ةلاسر * 5 سيدقلا ليجنا

 * سسفإ لها يلا ساوب سيدقلا ةلاسر 1 0 سيدتقلا ليجنا .

 * نييبيليفلا ىلا سلوب سيدقلا ةلاسر

 + نيياصولوكلا يلا ساوب سيدقلا ةلاسر

 + نييكينولاستلا يلا يلولا صاوب سيدقلا ةلاسر

 * نييكينولاستلا يلا ةيناثلا صاوب سيدقلا ةلاسر

 ا ناثوميت .يلا يلولا صلوب سيدقلا ةلاسر

 1 * سصوئوميت يلا ةينالا صاوب سيدقلا ةلاسر

 + اقول سيدقلا ليمنا

 + انحوي سيدقلا ليجنا

 + راهطالا لسرلا لامعا بانك

 * ةيسمور لها يلا لوسرلا ساوب سيدقلا ةلاسر

 »* سويدنروق لها يلا يلوالا صلوب سيدقلا ةلاسر

 > ل سييشروق لهل يلا ةيناثلا صلوب سيدقلا ةلاسر

4 



 * سوطيت هذيملت يلا صاوب سيدقلا ةلاسر

 * نوميليف يلا صوب سيدقلا ةلاسر

 . * نييناربعلا يلا صاوب سيدقلا ةلاسو

 + ةيكيلرثاكلا لوسرلا بوقعي سيدقلا ةلاسر

 * يلوآلا ةيكيلوثاكلا.لوسرل سرطب سيدقلا ةلاسر

 + ةيناثلا ةيكيلوثاكلا لوسرلا سرطب سيدقلا ةلاسر

 * ىلوالا ةيكيلوثاكلا لوسرلا انحوي سيدقلا هلا

 * ةيناثلا لوسرلا انحوي سيدقلا لاسر

 + .ةثلاثلا لوسرلا انحوي سيدقلا ةلاسر

 * ةيكيلوثاكلا لوسرلا اذوهي ةلاسر

 + سيسبلاكوبالا يهو يليجنالا لوسرلا انحوي ةيور
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